






ผนวก ก 
การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัหน้ากลุ่มภารกิจ ปฏิบัติราชการแทน 

แนบท้ายคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

สว่นราชการ/หน่วยงาน/พืน้ท่ีอําเภอ 
ในความรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

 
1. นายสมชาย บํารุงทรัพย์   
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการ  

 
1.1 ราชการสว่นภูมิภาค (1๗ หน่วยงาน) 

1) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี  ยกเว้น  
กลุ่มงานดํารงธรรมจังหวัดเพชรบุร ี

2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด
เพชรบุรี 

3) สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบรุี 
4) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี
5) สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี  
6) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี 
7) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 
8) สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี 
9) สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
10) สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
11) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 
12) สํานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
13) สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
14) สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุร ี
15) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร ี
16) สํานักงานสถิตจิังหวัดเพชรบุรี 
17) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บังคับบัญชาราชการ  

ส่วนภูมิภาค 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

สว่นราชการ/หน่วยงาน/พ้ืนที่อําเภอ 
ในความรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

 
1. นายสมชาย บํารุงทรัพย์   
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจ  
และการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
1.2 ราชการส่วนกลาง (๑๐ กระทรวง) 

1) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

2) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ 

3) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

5) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง  

6) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

7) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สํานักนายกรัฐมนตรี 

8) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

9) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

10) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
กํากับดูแลตามที่
ราชการบริหาร
ส่วนกลางมอบหมาย 
ภารกิจให้จังหวัด 
หรือประสานงานให้
บรรลุผลตาม
นโยบายของรัฐบาล
หรือต้นสังกัด 

 

 1.๓ รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอ (4 อําเภอ) 
1) อําเภอเมืองเพชรบุรี 
2) อําเภอบ้านแหลม 
3) อําเภอท่ายาง 
4) อําเภอชะอํา 

 

 ๑ .๔  กํา กับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล ตามนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
และนโยบายรัฐบาล 
 
 
 

 

   



-  ๓ - 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

สว่นราชการ/หน่วยงาน/พืน้ท่ีอําเภอ 
ในความรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

 
2. นายณัฐวุฒิ  เพช็รพรหมศร 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความ
ม่ันคงและสังคม    

 
2.1 ราชการส่วนภูมิภาค (๑๗ หน่วยงาน) 

1) ที่ทําการปกครองจังหวัดเพชรบุรี 
2) สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี เฉพาะ 

กลุ่มงานศูนย์ดาํรงธรรมจังหวัด 
3) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเพชรบุรี  
4) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบุรี 
5) สํานักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 
6) สํานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุร ี
7) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จังหวัดเพชรบุรี 
8) สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุร ี
9) สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 
10) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุร ี
11) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเพชรบุรี 
12) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุร ี
13) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

มนุษย์จังหวัดเพชรบุร ี
14) สํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุร ี
15) สํานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี 
16) สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุร ี
17) สํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรี 

 
บังคับบัญชาราชการ

ส่วนภูมิภาค 

 2.2 ราชการสว่นกลาง (๑๒ กระทรวง) 
1) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

แรงงาน 
2) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม 
3) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ 
 
 

กํากับดูแลตามท่ี
ราชการบริหาร
ส่วนกลางมอบหมาย 
ภารกิจให้จังหวัด 
หรือประสานงานให้
บรรลุผลตาม
นโยบายของรัฐบาล
หรือต้นสังกัด 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

สว่นราชการ/หน่วยงาน/พืน้ท่ีอําเภอ 
ในความรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

 
2. นายณัฐวุฒิ  เพช็รพรหมศร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง
และสังคม (ต่อ)   

 
4) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงกลาโหม 
5) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 
6) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 
7) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

พลังงาน 
8) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด  

กระทรวงคมนาคม 
9) ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
11)   ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
12)   ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

  การต่างประเทศ 

 

 

 1.๓ รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอ (4 อําเภอ) 
1) อําเภอเขาย้อย 
2) อําเภอหนองหญ้าปล้อง 
3) อําเภอบ้านลาด 
4) อําเภอแก่งกระจาน 

 

 ๑.๔ กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล ตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
และนโยบายรัฐบาล 
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ผนวก ข 
การมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน ตามผนวก ก 
แนบท้ายคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
๑. นายสมชาย บํารุงทรัพย ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ. 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่ วนราชการใน
สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัด
เพชรบุรี และหน่วยงาน
ท่ี ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
จังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่
ในอํานาจของจังหวัด
เพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.1 อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ การอนุมัติ  
การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการอันเป็นงานประจํา
โดยทั่วไป ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเกินอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
และต้องมิใช่อํานาจหน้าที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการ 
อนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 

 

๑.๒ อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ เก่ียวกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งไม่ใช่งานนโยบายหรือ  
เรื่องสําคัญหรือการให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการพนักงาน
และลูกจ้าง 

 

1.๓ การอนุมัติให้ยืมเงินราชการและการส่งใช้คืนเงินยืม
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (เฉพาะงบจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัด) 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 

1.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการเช่าบ้าน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านสําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

- พระราชกฤษฎี กา ค่ า เช่ า บ้ าน
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.๕ การอนุมัติการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลและอนุมัติ
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัด  

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

1.๖ อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.๗ การลงนามรับรองอายุราชการวันทวีคูณ - พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.๘ การบริหารงานบุคคลข้าราชการในสังกัดส่วนราชการ
บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น การบริหาร  
งานบุคคลตามข้อ  ๔ .๑ .๒  ของคําสั่ ง น้ี  และกรณี ท่ี  
อยู่ในอํานาจของผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ งบรรจุ  
ตามพระราชบัญญัติ ระ เบียบข้ าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1.๙ การบริหารงานเก่ียวกับพนักงานราชการ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

1.๑๐ การบริหารงานเกี่ยวกับลูกจ้างประจํา - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลู กจ้ างประจํ าของส่ วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่ กค ๕๒๗.๖/ว ๓๑  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

1 .11 การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่ วคราวรวมถึง  
การพิจารณาและออกคําสั่งให้เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
แก่ลูกจ้างชั่ วคราวที่ จ้างจากเงินนอกงบประมาณและ  
เงินงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

1.12 การอนุญาต อนุมัติ และลงนามในหนังสือราชการ  
ที่เ ก่ียวกับการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจน  
มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ การเข้าออกของข้าราชการ 
บุคคล สิ่งของ และสินค้าประเภทต่างๆ ตามขอบเขตของ
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ยกเว้น กรณีที่มีการระบุว่าเป็นอํานาจเฉพาะของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้อนุญาต อนุมัติแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วยทุกครั้ง 

- ระเบียบการขอหนังสือเดินทางไป
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

1.13 การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/รัฐวิสาหกิจ 
นายอําเภอ ไปราชการจังหวัดอ่ืน ลา หรือออกนอกเขตจังหวัด 
ยกเว้น การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 
และนายอําเภอ เดินทางไปต่างประเทศ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ระ เ บียบสํ า นักนายกรั ฐมนต รี  
ว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1.14 การเตรียมการ สั่งการ และดําเนินการในงานการ
ตรวจราชการ การดูงาน การตรวจเยี่ยม การดําเนินการต่างๆ 
กรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดินทางมาตรวจราชการ ดูงาน 
ตรวจเยี่ยม ยกเว้น งานรับเสด็จ งานตรวจราชการของ
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี งานตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรี งานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
งานที่เป็นนโยบายสําคัญและงานที่เก่ียวข้องกับเอกชน 

 

 1.15 การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
สําหรับส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
ให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  1.16 การลงนามเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ   
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  1.17 อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ลาอุปสมบท รวมทั้ง การลาไปต่างประเทศ ยกเว้น หัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดและนายอําเภอ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  1.18 การลงนามในหนังสือแสดงการพระราชทาน  
พระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การลาลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการ  
ลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  1.19 การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรสําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การ จ่ าย เ งินสวั สดิ การ เ ก่ียว กับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.20 การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การขอรับและการจ่ายบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ .ศ .  ๒๕๒๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.21 การลงนามในแบบคําขอรับเงินกองทุนบําเหน็จ 
บํานาญ ข้าราชการ (กบข.) ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ1.21 การลงนามในแบบ  

- พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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คําขอรับเงินกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ (กบข.)  
ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ 
1.22 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่ํากว่า
ชั้นสายสะพาย 

 

  1.23 การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ลาป่วย
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่ลาป่วยเกิน ๖๐ วัน  
ทําการได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๖๐ วันทําการ 

 

  1.24 การอนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศระหว่าง  
การลาหรือระหว่างวันหยุดราชการของข้าราชการ ยกเว้น 
การขออนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

  ๑ .25 การลงนามรับรองความประพฤติ ความรู้และ
ความสามารถของข้าราชการ พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจําที่ครบกําหนดทดลองราชการ 

 

  1.26 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้รับ
มอบหมาย ยกเว้น กรณีที่ส่วนกลางมอบอํานาจเป็นการเฉพาะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและไม่สามารถมอบต่อได้ 

 

  1.27 ปฏิบัติราชการตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

๑ .๒๘ การพิจารณาโทษทางวินัยของลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

๒ สํ านั กงานจั งหวั ด
เพชรบุรี 

๒ .๑ การลงนามในบัตรประจําตัวข้าราชการฯ ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา เว้นแต่ การลงนาม ในบัตรประจําตัว  
ของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ 

- พระราชบัญญัติ บัตรประจําตั ว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๒.๒ การรับรองภาพถ่ายในการขอบัตรเหรียญพิทักษ์  
เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน 

- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
การประดับและกรณีที่ ให้ประดับ
เห รียญพิทักษ์ เสรี ชน  สิท ธิ บัตร
ประจําตัวและการเรียกเหรียญกับ
บัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ (๒) 

  ๒.๓ การอนุมัติการส่งตําหนิรูปพรรณเพ่ือออกหมายจับ
หรืองดจับผู้ต้องหา 
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  ๒.๔ ควบคุม อํานวยการเก่ียวกับงานรัฐพิธี งานรับเสด็จฯ 
และงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติเป็นการประจํา เช่น การอยู่เวรยาม
รักษาสถานที่ราชการ เป็นต้น 

 

  ๒.๕ งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
๒.๖ งานศูนย์ข้อมูลจังหวัด  
๒.๗ งานการติดตามประเมินผล  
๒.๘ งานบริหารทรัพยากรบุคคล (ยกเว้นงานที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรีสงวนไว้เป็นการเฉพาะ) 

 

๒.๙ งานตามข้อ ๒.๖ – ๒.๘ ให้พิจารณากลั่นกรอง หากเป็น
เร่ืองสําคัญให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาส่ังการ 

 

๒.๙ อํานาจการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด
เพชรบุรี และงบประมาณเบิกแทนกลุ่มจังหวัด ที่เบิกจ่าย
ผ่านสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ดังน้ี 
        ๑) กรณีการเบิกเงินโดยไม่อ้างอิงสัญญา/ใบสั่งซื้อ
สั่งจ้าง (PO) ครั้งละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
        ๒) กรณีการเบิกเงินโดยอ้างอิงสัญญา/ใบสั่งซื้อ  
สั่งจ้าง (PO) ครั้งละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
        ๓) กรณีการยืมเงินคร้ังละเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) 

 

๓ 
 

สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดเพชรบุรี 
 

๓.๑ การอนุมัติให้ออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์ โดยการเดินทางสํารวจตามมาตรา ๕๘ ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและการขอออกเฉพาะรายตาม
มาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่มีเน้ือที่เกิน
กว่า ๕๐ ไร่ 

- มาตรา  ๕๘  ทวิ  แห่ งประมวล
กฎหมายท่ีดิน 
- มาตรา  ๕๙  ทวิ  แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน 

๓.๒ การอนุมัติให้ออกโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน์เป็นการเฉพาะรายโดยมิได้แจ้งการครอบครอง 
ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรณี  
ที่มีความจําเป็นอย่างอื่น 

- มาตรา  ๕๙  ทวิ  แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน 

๓.๓ การอนุมัติให้แก้ไข ส.ค.๑ กรณีท่ีมีการแจ้งผิดพลาด
คลาดเคลื่อน 

 

๓.๔ การอนุญาตนัดรังวัดกรณีพิเศษเฉพาะราย  
๓.๕ การอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน - มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 
๓.๖ การอนุญาตให้ดูดทราย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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  ๓.๗ การสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ  
๓.๘ การกําหนดระยะเวลาการแจ้งในเขตสํารวจท่ีดิน  - มาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
๓.๙ การประกาศเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ 

 

๓.๑๐ การสอบเขตที่ดินทั้งตําบล  
๓.๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์การครอบครอง
และทําประโยชน์การออกเอกสารสิทธิในเขตป่าไม้ 

 

๓.๑๒ การออกโฉนดที่ดิน (ท่ีงอก) - มาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

๓.๑๓ การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  - ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ 
ตรี 

๓.๑๔ การเพิกถอนแก้ไขหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด - มาตรา ๒๔ แห่ งพระราชบัญญัติ  
อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓.๑๕ การอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดิน - มาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
๔ สํานักงานคลังจังหวัด

เพชรบุรี 
การอนุมัติ ฎีกาสั่ ง จ่ายเงินเฉพาะกรณีที่คลัง จังหวัด  
เป็นผู้เบิก 

 

๕ สํ านั กงานปศุสั ตว์
จังหวัดเพชรบุรี 

๕.๑ การอนุมัติให้จําหน่ายบัญชีเมื่อชีวภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ครอบครองของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแตกชํารุดหรือ
หมดอายุ ยกเว้นชีวภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน 

 

  ๕.๒ การประกาศกําหนดเขตปลอดโรคระบาดสัตว์และ
เขตสงสัยว่าจะเกิดโรคระบาดสัตว์ อนุญาตให้ทําลายสัตว์ป่วย
ด้วยโรคระบาด อนุญาตวิธีการทําลาย 

- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๕.๓ แต่งตั้งกรรมการประเมินราคาสัตว์  
๕.๔ การอนุญาตและออกในอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ 

 

๕.๕ การยกเลิกใบอนุญาตในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ 

 

๖ สํานักงาน 
พระ พุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี 

๖ .๑  การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ  รวมทั้ ง  
การทํานิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดประโยชน์ ศาสนสมบัติ 
ยกเว้น งานที่เก่ียวกับนโยบายและการบริหารงานบุคคล 

 

๖.๒ การขออนุญาตตั้งวัด  
๗ เทศบาลเมืองและ 

เทศบาลตําบล  
- การลงนามในบัตรประจําตัวพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
- กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลตําบล ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และนโยบายรัฐบาล 

 



-  ๑๑ - 
 

๒. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๑ ทุกส่ วนราชการใน
สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจั งห วัด
เพชรบุรีและหน่วยงาน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
จังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่
ในอํานาจของจังหวัด
เพชรบุรี 

๑.1 อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย สั่งการ การอนุมัติ
การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการอันเป็นงานประจํา
โดยทั่วไป  ซึ่ ง เ ป็นเ ร่ืองที่ เ กินอํานาจของหัวหน้า  
ส่วนราชการประจําจังหวัดที่ ได้ รับมอบอํานาจจาก  
ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด และต้ องมิ ใช่ อํ านาจหน้ าที่  
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งการ อนุญาต อนุมัติหรือ
ปฏิบัติราชการด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 

 ๑.๒ อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ เก่ียวกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งไม่ใช่งานนโยบายหรือ
เรื่องสําคัญหรือการให้ คุณ ให้โทษแก่ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง 

 

  1.๓ การอนุมัติให้ยืมเงินราชการและการส่งใช้คืนเงิน
ยืมตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเ งินส่งคลัง พ .ศ .2551 (เฉพาะ  
งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ.2551 

  1.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เ ก่ียวกับการเช่าบ้าน  การรับรองสิท ธ์ิการขอรับ  
ค่าเช่าบ้าน และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
สําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

- พระราชกฤษ ฎี กา ค่ า เ ช่ า บ้ าน
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลั ก เ กณฑ์ แ ละ วิ ธี ก า ร เ ก่ี ย ว กับ  
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  1.๕ การรับรองสิทธิในการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
และอนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัด ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัด (ประเภทอํานวยการระดับสูง) หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า ให้รับรองการใช้สิทธิของตนเอง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ  
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  1.๖ อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  1.๗ การลงนามรับรองอายุราชการวันทวีคูณ - พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



-  ๑๒ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  1.๘ การบริหารงานบุคคลข้าราชการในสังกัดส่วนราชการ
บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ยกเว้น การบริหาร  
งานบุคคลตามข้อ ๔.๑.๒ ของคําสั่งน้ี และกรณีที่อยู่ใน
อํานาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  1.๙ การบริหารงานเก่ียวกับพนักงานราชการ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  1.๑๐ การบริหารงานเกี่ยวกับลูกจ้างประจํา - ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค ๕๒๗.๖/ว ๓๑  
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ 

  1.11 การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว รวมถึงการ
พิจารณาและออกคําสั่งให้เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  
แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณและเงิน
งบประมาณให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 

  1.12 การอนุญาต อนุมัติ และลงนามในหนังสือ
ราชการที่เก่ียวกับการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ตลอดจนมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ การเข้าออกของ
ข้าราชการ บุคคล สิ่งของ และสินค้าประเภทต่างๆ 
ตามขอบเขตของระเบียบกฎหมายที่กําหนดให้เป็น
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น กรณีที่มี  
การระบุว่าเป็นอํานาจเฉพาะของผู้ว่าราชการจังหวัด 
เมื่อได้อนุญาต อนุมัติแล้วให้รายงานผู้ ว่าราชการ
จังหวัดทราบด้วยทุกคร้ัง 

- ระเบียบการขอหนังสือเดินทางไป
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 
 
 
 

 

 1.13 การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดหัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง/
รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ไปราชการจังหวัดอ่ืน ลาหรือ
ออกนอกเขตจังหวัด ยกเว้น การอนุญาตให้หัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัด และนายอําเภอ เดินทางไป
ต่างประเทศ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติ เดินทางไปราชการและ  
การ จัดประชุ มของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 
 

1.14 การเตรียมการ สั่งการ และดําเนินการในงาน  
การตรวจราชการ การดูงาน การตรวจเย่ียม การดําเนิน  
การต่างๆ กรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดินทางมา

 



-  ๑๓ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

ตรวจราชการ ดูงาน ตรวจเย่ียม ยกเว้น งานรับเสด็จ 
งานตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี 
งานตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี งานตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง งานที่เป็นนโยบาย
สําคัญและงานที่เก่ียวข้องกับเอกชน 
1.15 การรับ เ งินหรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริ จาคใ ห้  
ทางราชการสําหรับส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงาน
ในจังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 1.16 การลงนามเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและประเภท
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ  
ท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  1.17 อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ลาอุปสมบท รวมทั้ง การลาไปต่างประเทศ ยกเว้น 
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดและนายอําเภอ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  1.18 การลงนามในหนังสือแสดงการพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การลาลูกจ้างประจํา พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชกฤษ ฎี กา ว่ าด้ วยการ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต  
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  1.19 การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรสําหรับหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การ จ่ าย เ งิ นส วั สดิ ก า ร เ ก่ี ย ว กับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  1.20 การลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ - ระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วย   
การขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

  1.21 การลงนามในแบบคําขอรับเงินกองทุนบําเหน็จ 
บํานาญ ข้าราชการ (กบข.) ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ1.21 การลงนามในแบบ
คําขอรับเงินกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ (กบข.) 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ 

- พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 



-  ๑๔ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  1.22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ต่ํากว่าชั้นสายสะพาย 

 

  1.23 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการเช่าบ้าน/การขอรับรองสิทธิการขอเบิก  
ค่าเช่าบ้านของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

 

  1.24 การอนุญาตการเดินทางไปต่างประเทศระหว่าง
การลาหรือระหว่างวันหยุดราชการของข้าราชการ 
ยกเว้น การขออนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

  ๑.25 การลงนามรับรองความประพฤติ ความรู้และ
ความสามารถของข้าราชการ พนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจําที่ครบกําหนดทดลองราชการ 

 

  1 .26 ปฏิ บัติ ราชการแทนผู้ว่ าราชการจั งหวั ด  
ตามที่ ได้ รับมอบหมาย ยกเว้น กรณีที่ ส่ วนกลาง  
มอบอํานาจเป็นการเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดและ  
ไม่สามารถมอบต่อได้ 

 

  1.27 ปฏิบัติราชการตามที่ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

๑.๒๘ การพิจารณาโทษทางวินัยของลูกจ้างประจํา 
พนักงานราชการ และลูกจ้างอ่ืน ๆ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

๒ ที่ทํ าการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี 

๒.๑ การอนุมัติแผนการฝึกอบรมหรือสั่งใช้ ทสปช. 
 

- พระราช บัญญัติ โ ร งแรม  พ .ศ . 
๒๕๔๗ รวมทั้งกฎ กระทรวง ประกาศ 
คําสั่ งที่ ออกตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระ ร าช บัญญั ติ ส ถ านบริ ก า ร 
พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ .๒  งานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
งานสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และการลงนามแทน
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และงานสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ รวมท้ังการใช้อํานาจตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ 
 

 



-  ๑๕ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  ๒.๓ ลงนามแทน ผบ.อส.จ.พบ.  
๒.๔ การดําเนินการกิจการของ กอ.รมน.  

๓ สํานักงานจังหวัด
เพชรบุร ี

๓.๑ การดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองราวร้องทุกข์/กลุ่มงาน
ดํารงธรรมจังหวัด 

 

๓.๒ งานคุ้มครองผู้บริโภค  
๔ สํานักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี 

๔.๑ การอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการในอํานาจ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวงเงินข้อ ๘(๘) จํานวน ๒๐ 
ล้านบาท และข้อ ๑๘ (๒) จํานวน ๑๐ ล้านบาท 

 

๔.๒ ปฏิบัติราชการแทนประธานคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเพชรบุรี (ก.ช.ภ.จ.
เพชรบุรี) ข้อ ๑๓ และประธานคณะกรรมการประเมิน
สถานการณ์และพิ จารณาโครงการพร้ อมวงเ งิน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

๔.๓ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ข้อ ๒๐ (๒) และวรรค ๓ และ
ประกาศ ยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ข้อ ๑๐ (๓) 

 

๔.๔ มีอํานาจในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาตและกระทํา
การทุกขั้นตอนแทนผู้มอบอํานาจ สําหรับการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้าง ตามระเบียบฯ หมวด ๕ การจัดหาและ
ควบคุมพัสดุ ข้อ ๓๕ , ๓๖ ท่ีต้องดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุคร้ังหน่ึง
ภายในวงเงินเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ทุกวิธี 

 

๔ .๕ การลงนามใบแนบแบบขอต้ังวงเงินทดรอง
ราชการฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 

๔.๖ การลงนามในหนังสือจัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือ
ขอโอนเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการให้  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ ๓๑ วรรค ๒ 

 

๕ 
 

 

สํ านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบุรี 

 

๕ .๑ การรับแจ้งการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๘ 
การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการทํางานของ  
คนต่างด้าว มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๔ สําหรับการรับแจ้งและการขอรับ
ใบอนุญาตทํางานในเขตพ้ืนท่ีที่ตนรับผิดชอบ 

- พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

๕.๒ การเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ สําหรับ
ใบอนุญาตที่ออกในเขตพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

- พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 



-  ๑๖ - 
 

ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  ๕.๓ เป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดตามมาตรา 
๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอํานาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นใน
ท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

- พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

 ๕.๔ อํานาจในการเปรียบเทียบในบรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

- พระราชบัญญัติ จั ดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖ ที่ทําการสัสดีจังหวัด
เพชรบุรี 
 

๖.๑ การสั่งติดตามจับกุมทหารหนีราชการที่ฝ่ายทหาร
แจ้งความร่วมมือมาและทําหนังสือนําตัวทหารหนี
ราชการที่จับได้ให้เข้ารับราชการยังกรม กองทหาร 
ตลอดจนการสั่ง งดเว้นการติดตามจับกุม 

- บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอัน
เก่ียวกับการรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗ ข้อ ๒๓ (๕), ๓๕ และ ๓๖  

 ๖.๒ การออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญแก่ทหารกองหนุน  
๖.๓ การแจ้งจํานวนคนที่เฉลี่ยส่งเข้ากองประจําการ
ต่อฝ่ายที่ขอเรียก 

 

๖ .๔ การแจ้งกําหนดวันทําการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเพ่ือส่งเข้ากองประจําการไปยังอําเภอเพื่อให้
อําเภอออกหมายเรียกให้ทหารกองเกินมาเข้ารับการ
ตรวจเลือกตามกําหนด 

 

 ๖.๕ การส่ังยกเว้นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการฝึกวิชา
ทหารซึ่งกระทรวงกลาโหมส่งรายชื่อมาแล้วให้อําเภอ
ปฏิบัติการตามบัญชีคุมทั้งเพ่ิมและจําหน่าย 

 

๗ องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

- การลงนามในบัตรประจําตัวพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
- กํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล ตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
และนโยบายรัฐบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-  ๑๗ - 
 

ผนวก ค 
การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหหั้วหน้าสว่นราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหัวหน้าสว่นราชการ
บริหารส่วนกลาง ท่ีมีที่ต้ังอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ไม่ได้ต้ังอยู่ในจังหวดัเพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจ 

ของจังหวัดเพชรบุรี ตามท่ีหวัหน้าสว่นราชการต้นสังกัดมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยให้มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน  

แนบท้ายคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๑ ทุ ก ส่ ว น ร าช ก า ร  
ในสั ง กั ดราชการ
บริ หารส่ วนกลาง
และ ส่ วนภู มิ ภาค  
ในจังหวัดเพชรบุรี
และหน่วยงานที่ไม่ได้
ตั้ ง อ ยู่ ใ น จั ง ห วั ด
เพชรบุ รี แต่ อยู่ ใน
อํานาจของจังหวัด
เพชรบุรี 

1.๑ การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
เดินทางไปราชการท้องที่หรือไปราชการนอกเขตจังหวัด 
การอนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตจังหวัด ยกเว้น 
การเดินทางของหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
การ จัดประชุ มของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.๒ การอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางเดินทางไป
ราชการภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดหรือเป็น
การใช้ข้ามคืนรวมถึงการอนุญาตให้นําไปเก็บรักษานอกบริเวณ
ส่วนราชการเป็นครั้งคราว ยกเว้น การขออนุญาตของ
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

1.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือของทางราชการ
และอนุมัติให้ทําลายหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของสว่นราชการ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

1.๔ การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ยกเว้น กรณีที่มีหัวหน้า  
ส่วนราชการร่วมปฏิบัติงานด้วย 

 

1.๕ การลาของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการพ.ศ. ๒๕๓๕ 
-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

1.๖ การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้สอย ตามข้อ 12 ของหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 
กันยายน 2553 (เฉพาะในส่วนของงบกรมจังหวัดเพชรบุรี) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1.๗ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

1.๘ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 หมวด 3 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน (เฉพาะในส่วนของงบกรมจังหวัดเพชรบุรี) 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 



-  ๑๘ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  1.๙ การลงนามใน กพ.7 และส่ง กพ.7 ไปยังกรม 
กระทรวงเจ้าสังกัด 

 

1.๑๐ งานประจําธรรมดาท่ีไม่เก่ียวกับราชการสําคัญหรือ
การเงินได้แก่ การโต้ตอบหนังสือ การตอบรับ การเตือน 
การเร่งรัด การทวงถาม การส่งสําเนา การขอเบิกแบบพิมพ์
และพัสดุต่างๆ ยกเว้น การโต้ตอบหนังสือราชการท่ีเป็น  
การชี้แจงข้อบกพร่องของผู้ปฏิบัติหรือจําเป็นต้องใช้ถ้อยคํา
เป็นหนังสือตําหนิการกระทําหรือว่ากล่าวให้พึงสังวรณ์ หรือ
เป็นหนังสือเตือนการทํางานล่าช้า หรือละเลยการปฏิบัติ 

 

1.1๑ งานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน หรือคําสั่ง
ของทางราชการ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน หรือคําสั่งของ  
ทางราชการ อันเป็นระเบียบภายในของส่วนราชการนั้น ๆ 
ท่ีต้องปฏิบัติเป็นประจํา เป็นงานที่ไม่มีปัญหา และเป็นงาน
ท่ีมิได้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ 

 

1.1๒ งานเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ
ได้แก่ การติดต่อสอบถามข้อมูล สถิติ หรือรายละเอียดต่าง  ๆ
จากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ซึ่ งส่วนราชการต่าง  ๆ
ขอความร่วมมือมาหรือทางหน่วยเหนือขอทราบข้อเท็จจริง 
ถ้าเร่ืองดังกล่าวไม่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยสั่งการใด  ๆ
ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดน้ันๆ สรุปรวบรวม
ข้อมูลรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงท่ีได้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม 

 

1.1๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพิจารณาวินิจฉัย
สั่งการ 

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253๙ 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

 
 

 ๑.๑๔ การอนุมัติ จัดหา เบิกค่าใช้จ่าย ติดตั้ง โอนย้าย 
กํากับดูแล  เ ก่ียวกับวิทยุ โทรศัพท์ (มือถือ ) และ
หมายเลข (ซิมการ์ด) ประจําสถานที่ราชการ 

- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

๒ สํานักงานจังหวัด 
เพชรบุรี 

๒.1 การแจ้งเวียนมติที่ประชุมและรายงานการประชุมต่าง ๆ   
2.๒ การแจ้งขอข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็นเพ่ิมเติมจาก
ส่ วนราชการและหน่ วยงานต่ าง  ๆ  เ พ่ื อประกอบ  
การกล่ันกรองงานของจังหวัด 

 



-  ๑๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  ๒.3 การแจ้งส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน  
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปแล้ว 

 

  ๒ .4 การติดตามงานสํา คัญของทุกส่ วนราชการ  
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปแล้ว เพ่ือนําเสนอ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

  ๒.5 การดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์รวมข่าวประกวดราคา
ของจังหวัด 

 

  ๒.6 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการมอบอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการและนายอําเภอ ให้ เ ป็นไปตามคําสั่ ง  
มอบอํานาจ 

 

  ๒.7 ตรวจสอบ กํากับดูแล การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่าด้ วยการจัดซื้ อ จัด จ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.25๖๐  

  ๒.๘ การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๕  
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

  ๒.๙ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี 
และงบประมาณเบิกแทนกลุ่มจังหวัดที่ เบิกจ่ายผ่าน
สํ านั กงานจั งหวั ดเพชรบุ รี  ( รหั สห น่ วย เ บิ ก จ่ า ย 
๗๐๐๕๒๐๐๐๐๐)  

- คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

๓ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี 

๓.๑ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณต่าง ๆ 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใน
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ. ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๓.2 การตั้งตําบล หมู่บ้าน อําเภอ ก่ิงอําเภอ รวมท้ังงาน
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยกเว้น งานด้านวินัยและบําเหน็จ
ความชอบให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 

- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- พระราช บัญญัติ บัตรประจํ าตั ว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  ๓.๓ งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจําตัว
ประชาชน 

- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 



-  ๒๐ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  ๓.๔ การควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ในตําแหน่งนายทะเบียนจังหวัด 

- พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ 
 

  ๓.๕ การอนุญาตให้นายทะเบียนออกไปจดทะเบียน
สมรส และจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสํานักทะเบียน  
ในท้องท่ีห่างไกล 

 

๓.๖ การพิจารณาต่อใบอนุญาตการค้าของเก่า  
๓.๗ การแต่งตั้งกรรมการตีราคาปานกลาง การประกาศ
ราคาปานกลาง การพิจารณาอุทธรณ์การตีราคาปานกลาง 
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบํารุงท้องที่ 

 

๓.๘ การควบคุมการดําเนินงานสุสานและ ฌาปนสถาน - พระราชบัญญัติควบคุมสุสานและ  
ฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๘๑ 

๓.๙ การรายงานผลการดําเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับ
หมู่บ้าน อพป. 

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร
หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓.10 การดําเนินการเก่ียวกับการจัดตั้งมูลนิธิ มัสยิด - ระเบี ยบการจดทะเบียนมั ส ยิด 
พ.ศ. ๒๔๙๑ 

๓.๑๑ งานเก่ียวกับการจัดตั้งสมาคม และการตั้งกรรมการ
สอดส่องพฤติกรรมของสมาคม 

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๘/๒๔๘๐ 
ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๘๐ 

๓.12 การอนุญาตให้เล่นการพนันทุกประเภท ยกเว้น 
การเล่นการพนันเสี่ยงโชค แถมพก ตามมาตรา 8  
แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และการอนุญาต
ให้ตั้งบ่อนกัดปลา ชนไก่ ครั้งแรก 

- พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.13 การดําเนินการส่งเสริมอาชีพราษฎร  
๓.๑๔ การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินฌาปนกิจของข้าราชการ 
ลูกจ้าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และการอนุมัติให้เบิกจ่าย
ค่าเล่าเรียนบุตร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 

 

  ๓.15 การลงนามในบัตรประจําตัวกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด กรรมการอิสลามประจําจังหวัดและหนังสือรับรอง
กรรมการอิสลาม ซึ่งใช้ควบบัตรประจําตัว 

 

  ๓.16 งานเก่ียวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านฯ หรือข้าราชการ ลูกจ้างของที่ทําการปกครอง
จังหวัด  อําเภอ  ถูกร้องเรียนหรือประพฤติมิชอบ  
เมื่อดําเนินการแล้วให้เสนอผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
 

 



-  ๒๑ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  ๓.17 งานเก่ียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง  
  ๓ .18 งานเ ก่ียวกับการอยู่เวรยามของเจ้าหน้าที่  

อาสารักษาดินแดน 
 

  ๓.19 การลงนามในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
ในบัญชีโรงรับจํานําสถานธนานุบาลของเทศบาล 

 

  ๓.20 การลงนามในตั๋วรับจํานําของสถานธนานุบาล - คําสั่งกรมการปกครอง ที่ 1081/2549 
ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 

  ๓.21 การปฏิบัติเ ก่ียวกับความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และวินิจฉัยสั่งการ 

 

  ๓.22 การขอเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ  
  ๓.23 การร้ือถอนอาคารส่ิงปลูกสร้าง และการจําหน่าย

อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ร้ือถอน 
 

  ๓.24 การสั่งจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนําจับตาม
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน 

 

  ๓.25 การออกบัตรประจําตัวผู้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถ่ี 

 

๔ สํานักงานที่ดิน 
จังหวัดเพชรบุรี 

๔.๑ การสั่งการแก้ไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานการแจ้ง
ครอบครองที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๔.๒ การสั่งแก้ไขทะเบียนครอบครองท่ีดิน เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงท้องที่ 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๔.๓ การสั่งหักเงินค่าอากรแสตมป์ออกในอัตราร้อยละ ๓ 
ของเงินค่าอากรแสตมป์ท่ีได้รับชําระกับการดําเนินการ
แทนเก่ียวกับการใช้จ่ายกรณีจําเป็นและเกี่ยวกับกิจการ
การจัดเก็บอากรแสตมป์ 

- ประมวลรัษฏากร 

๕ สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เพชรบุรี 

๕.๑ การควบคุมดูแลการดําเนินงานโรงมหรสพให้ปฏิบัติ
โดยตามกฎหมาย ยกเว้นการให้ความเห็นประกอบการแจ้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการอนุญาตให้สร้าง  
โรงมหรสพ และการขอต่อใบอนุญาตโรงมหรสพประจําปี
ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ประเภทและระบบความปลอดภัยของ
โรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียม
สําหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๕.๒ ด้านการบริหารงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วย  
การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 



-  ๒๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

ท้ังระเบียบฯ โดยให้เป็นไปตามคําสั่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ท่ี ๘๒๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

- คําสั่ งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ท่ี 827/2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2548 

๖ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ 

๖.1 การพิจารณาอนุญาตให้แก้วัน เดือน ปี เกิดของ
นักเรียน และนักศึกษา 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ 

  ๖ .2 การอนุญาตออกใบสุทธิ หรือใบแทนใบสุทธิ  
เกิน 10 ปี 

 

  ๖.3 การลงนามในประกาศนียบัตร และการออกใบแทน
ประกาศนียบัตร 

 

 ๖.4 การอนุญาตกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
ของสถานศึกษาเอกชน 

 

 ๖.5 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินสวัสดิการ
ของโรงเรียนเอกชน 

 

 ๖.6 การส่งแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ๖.7 การพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดอักษรย่อ 

การสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (รบ1-ต) การส่งแบบรายงาน  
ผลการเรียนของผู้ที่จะจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
(รบ2-ต) การสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
(รบ.1-ต) (รบ2-ต) ฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย 

 

  ๖ .8 การอนุมัติ อนุญาต  หรือการปฏิบัติการใดๆ 
เก่ียวกับโรงเรียนเอกชนทุกประเภท ยกเว้นการจัดตั้ง
การเลิกล้มกิจการหรือการสั่งถอนใบอนุญาต 

 

  ๖.9 การสั่งจ่ายเงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด ภายในวงเงิน
ในอํานาจของผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดและนายก  
ยุวกาชาดจังหวัดเพชรบุรีแล้วแต่กรณี 

 

  
 
 
 
 

๖.10 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกรมต่างๆใน
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นกรณีที่กรมน้ันๆ ระบุ
เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด กําหนดมิให้มอบ
อํานาจต่อ๖.1 การพิจารณาอนุญาตให้แก้วัน เดือน ปี 
เกิดของนักเรียน และนักศึกษา 
 
 
 

 



-  ๒๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๗ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๒ 

๗.๑ การพิจารณาอนุญาตให้แก้วัน เดือน ปี เกิดของ
นักเรียน และนักศึกษา 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ทะเบียนนักเรียน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗ .๒ การอนุญาตออกใบสุทธิ หรือใบแทนใบสุทธิ  
เกิน 10 ปี 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๗.๓ การลงนามในประกาศนียบัตร และการออกใบแทน
ประกาศนียบัตร 

- คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 
๖๐๗ /๒๕๕๒  เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ทํ า
ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๒) 

  ๗.๔ การอนุญาตกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ
ของสถานศึกษาเอกชน 

มาตรา ๔๘ ห้ามโรงเรียนในระบบ
หยุดสอนติดต่อกันเกิน ๗ วัน อันมิใช่
เป็นการหยุดตามปกติของโรงเรียน 
เ ว้ น แ ต่ มี เ ห ตุ จํ า เ ป็ น อั น ไ ม่ อ า จ
หลีกเลี่ยงได้ในกรณีเช่นน้ันให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมด้วย
เหตุผลของการหยุดสอน 

  ๗.๕ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนและเงินสวัสดิการ
ของโรงเรียนเอกชน 

- มาตรา ๓๕ ข้อ ๕ มาตรการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการโรงเรียนเอกชน
โ ร ง เ รี ย น ใ น ร ะบบ ไ ม่ เ รี ย ก เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่าอัตราท่ีพึงเรียก
เก็บ กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุน
ทางการเงินฯ 

  ๗.๖ การส่งแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- คํ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  
ท่ี สพฐ ๒๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง การจัดทํา
จัดส่งและจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ.๓) 

  ๗.๗ การสั่งจ่ายเงินลูกเสือ เงินยุวกาชาด ภายในวงเงิน  
ในอํานาจของผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดและนายก  
ยุวกาชาดจังหวัดแล้วแต่กรณี 
 
 
 

- ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ (ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๓๘) 



-  ๒๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๘ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของกรมต่าง ๆ 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้น กรณีกรมน้ัน ๆ 
ระบุเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนดให้มี  
การมอบอํานาจต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก 
ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ 
กันยายน  ๒๕๔๘  เรื่ อ ง  การเ บิก
จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ 
กค ๐๕๑๔.๖/ว ๓๙๘ ลงวันท่ี  ๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เร่ือง การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา และโครงการ
อาหารกลางวันระดับก่อนประถมศึกษา 
- หนังสือ สพฐ ท่ี ศธ ๐๔๐๐๖/๒๒๗๙ 
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่าย
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

๘ ที่ทําการสัสดีจังหวัด
เพชรบุรี 

๘.๑ การโอนย้ายทหารกองเกิน และทหารกองหนุน  
ท่ีย้ายภูมิลําเนาทหารเข้ามาหรือออกไปอยู่ต่างอําเภอ
หรือต่างจังหวัด 

- บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ร ะ ห ว่ า ง
กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
ในระเบียบการอันเก่ียวกับการรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒๖ 
หรือ ๓๒ 

  ๘.๒ การแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทหารกองเกินหรือ
ทหารกองหนุนซึ่งได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ฝ่ายปกครองแจ้งมา ตลอดจนการแก้ไขสิ่งท่ีคลาดเคลื่อน
ให้เป็นการถูกต้อง 

- ระเบียบการตามคําสั่งกองทัพบก 
ท่ี ๑๐๔/๒๕๑๔  
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑๒ ทวิ 

  ๘.๓ การจําหน่ายทหารหรือตํารวจกองประจําการทหาร
กองเกินหรือกองหนุน 

- บันทึกข้อตกลงระหว่ างกระทรวง   
กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบ
การอันเก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘.4 การดําเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหาร
กองเกินส่งเข้ากองประจําการทุกแผนกรวมทั้งการ
สอบสวนและจําหน่ายผู้ที่ไม่มารับการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารด้วยสาเหตุต่างๆ ทุกกรณี 

- คําสั่ งกองทัพบก ที่  ๒๙/๒๕๑๗ 
ล ง วั น ท่ี  ๒๔  ม ก ร า ค ม  ๒๕๑๗ 
ประกอบกฎกระทรวงและบันทึก
ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ  
อันเก่ียวกับการรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการเตรียมพล พ.ศ. ๒๕๑๕ 



-  ๒๕ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๘.5 การสั่งผ่อนผันแก่บุคคลตามมาตรา 27 (2) และ
มาตรา 39 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.2497 ไปยังอําเภอในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้
อนุมัติหรือออกใบสําคัญให้แล้ว 

 

  ๘.6 ดําเนินงานเก่ียวกับการฝึกอบรมสมาชิกกองหนุน
เพ่ือความม่ันคงของชาติ 

- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี  มท  ๐๓๓๑/ว๗๑  ลงวันที่  ๑๕ 
มกราคม ๒๕๒๔ 
- บันทึกข้อตกลงระหว่ างกระทรวง  
กลาโหมกั บกระทรวงมหาดไทย  
ในระ เ บี ยบการ อั น เ ก่ี ยวกั บการ  
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

  ๘.7 การประสานงานกับศูนย์ประสานงานกองหนุน  
เพ่ือความมั่นคงของชาติและศูนย์ประสานงานทหาร
กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 

  ๘.8 การสั่งการศูนย์ประสานงานกองหนุนเพ่ือความ
มั่นคงของชาติระดับอําเภอ 

 

  ๘.9 การควบคุมบันทึกเพ่ือจําหน่ายและการปลดย้าย
ประเภททหารกองประจําการทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนในทะเบียนและบัญชี 

 

๙ สํานักงานคลังจังหวัด
เพชรบุรี 

๙.1 การส่ังโอนบํานาญไปจ่ายทางจังหวัดอื่น 
 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ขอรับและการจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ ทวิ 

  ๙.2 การอนุมัติให้เปิดสํานักงานคลังจังหวัดนอกเวลา  
ทําการปกติ 

- ร ะ เ บี ย บก า ร เ ก็ บ เ งิ น ค ง คลั ง  
ณ สํานักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔๘ 

  ๙.3 การอนุมัติให้ส่วนราชการฝากส่ิงของในลักษณะหีบห่อ 
ณ ที่ทําการคลังจังหวัด 

- ระเบียบการฝากส่ิงของในลักษณะ
หีบห่ อ  ณ  ที่ ทํ า ก า รคลั ง จั งห วั ด  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๘ 

  ๙.4 การส่งสําเนาหนังสือเวียน ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการ
เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
 

 

๑๐ 
 

สํานักงานธนารักษ์
พ้ืนที่เพชรบุรี 

๑๐.๑ การลงนามในสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพ่ืออยู่อาศัย 
และเพ่ือการเกษตรมีกําหนดเวลาคร้ังละไม่เกิน 3 ปี 

- ระ เ บียบกรมธนารั ก ษ์ เ ก่ียว กับ  
ท่ีราชพัสดุ 



-  ๒๖ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เมื่อผู้ ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติการเช่า และการ
ดําเนินการให้เช่าในกรณีดังกล่าวข้างต้น 3 ปี หรือการ
ให้เช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคาร
ท่ีปลูกสร้างใหม่ให้แก่กระทรวงการคลังหรือการให้เช่า  
เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ
การเช่า และกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบแล้ว 

- ระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับ  
ท่ีราชพัสดุ 

๑๐.2 การอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุเพ่ือให้
ถูกต้องตามทะเบียนราษฎร์ 

- ระ เ บียบกรมธนารั ก ษ์ เ ก่ียว กับ  
ท่ีราชพัสดุ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังเก่ียวกับ  
ท่ีราชพัสดุ 

  ๑๐.3 การอนุมัติให้ขอคืนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ 
กรณีที่ได้รับอนุมัติให้เลิกเช่าหรือโอนสิทธิ์การเช่า หรือ
สืบสิทธ์ิการเช่าที่ราชพัสดุแล้ว 

 

  ๑๐.4 การลงนามในใบสําคัญแสดงการเช่าที่ราชพัสดุและ
อนุญาตให้ผู้เช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ

 

  ๑๐.5 การลงนามในสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุที่จะต้อง
จดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมต่อสํานักงานที่ดินจังหวัด 
และคําขอจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรม ประเภท  
เช่าอาคารนานปี เมื่อกรมธนารักษ์ให้ความเห็นชอบ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

 

  ๑๐.6 การลงนามในหนังสือถึงกรมธนารักษ์เก่ียวกับการ
ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุนอกเหนือจาก
ข้อยกเว้นตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการขออนุญาตใช้
วัสดุที่ ได้จากการรื้อถอนซึ่งต้องได้ รับอนุญาตจาก
กรมธนารักษ์ก่อน 

 

  
 

๑๐ .7 การลงนามในหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับ  
การสํารวจรายการที่ราชพัสดุเพ่ือข้ึนทะเบียน 

- หนังสือกรมธนารักษ์                 
ท่ี กค 0104/ว 126  
ลงวันที่ 15กรกฎาคม 2541 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐.8 การอนุญาตให้ก่อสร้างสะพาน ทําทางเชื่อมหรือ
ผ่านทางในที่ราชพัสดุ ปักเสาพาดสายไฟฟ้า วางท่อประปา 
ท่อระบายนํ้า วางสายโทรศัพท์ หรือดําเนินการอ่ืน ๆ 
ในลักษณะเดียวกันกับที่ราชพัสดุ และจัดทําสัญญา  
ต่างตอบแทนอ่ืนตามข้อ 45 และข้อ 47 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2547 

 



-  ๒๗ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๑๐.๙ การอนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุเพ่ือใช้จัดงานต่าง ๆ 
ของจังหวัดเป็นการชั่วคราว 

 
  
  ๑๐.๑๐ การอนุญาตให้ผู้เช่าเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ

เช่าที่ราชพัสดุ 
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  ๑๐.๑๑ การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนตามข้อ ๔๗ 
ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ๑๐ .๑๒ การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  
ยกกรรมสิทธ์ิให้กระทรวงการคลัง 

- ระเบี ยบที่ ออกโดยอาศัยอํานาจ  
ตามความในกฎหมายท่ีราชพัสดุ 
- คําสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๔๔๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
- คําสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๔๕๖/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

  ๑๐.๑๓ การจัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเช่า
ท่ีราชพัสดุบริเวณลานรัฐพิธี สําหรับใช้จัดงานที่มีรายได้
เป็นการชั่วคราว กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวตามระเบียบจังหวัด
เพชรบุรีว่าด้วยการขอใช้ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัด
เพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว 

- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์ เก่ียวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๕๒ 
- คําสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี ๔๔๒/๒๕๕๕ 
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

  
 
 
 
 
 
 

  ๑๐.๑๔ การอนุญาตให้ส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ใช้ที่ราชพัสดุในเขตคลองชลประทาน 

- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คําสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๔๕๖/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑๑ สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดเพชรบุรี 

๑๑.1 การส่งเร่ืองราวการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

  ๑๑.2 การส่งเรื่องราวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ขยายโรงงาน การรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน  

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

  ๑๑.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและการ - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕



-  ๒๘ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 

 

 
 
 

เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการส่ง
เรื่องราวประสานงานเก่ียวกับการขออนุญาตไปยังอําเภอ 
๑๑.๔ การขออนุญาตประกอบ ขยาย โอน และต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

 ๑๑ .๕ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (สารเคมีทาง
อุตสาหกรรม) ศูนย์บริการข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
และวัตถุอันตรายประจําจังหวัด 

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
 
  

  ๑๑.๖ การให้บริการเรื่องแปลงสินทรัพย์เป็นทุนประเภทเครื่องจักร 
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เคร่ืองจักร ขอย้าย ขอแบ่งแยก 

- พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 
พ.ศ. ๒๕๑๔ 

  ๑๑.๗ รับชําระเงินค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 

  ๑๑.๘ บริการขั้นตอนต่างๆ  ในการอนุมัติตาม พระราชบัญญัติ
แร่ เช่น การขอประทานบัตรเหมืองแร่ การขออนุญาต  
อาชญาบัตรเหมืองแร่ การขออนุญาตขนแร่ ฯลฯ 

- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
 

  ๑๑.9 พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  
  ๑๑.๑๐ การขอย่ืนรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
- ข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) 

  ๑๑.๑๑ บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระทรวง
อุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นตัวแทนของกระทรวง 

 

๑๒ สํานักงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรี 

1๒.1 การออกใบเบิกทางนําไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนําไม้หรือ
ของป่าเคลื่อนที่  พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

1๒.2 การเปรียบเทียบปรับในคดีป่าไม้ต่าง ๆ ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียวและรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ยกเว้น การส่ังการอนุญาต การอนุมัติ
เก่ียวกับการป่าไม้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  1๒.3 การรับเรื่องขอจดทะเบียนตราประทับไม้ของ
เอกชน 

 

1๒.4 การประทับตราประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูป 
และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอ่ืนใด
บรรดาท่ีทําด้วยไม้หวงห้าม 

 

  1๒.5 การรายงานเก่ียวกับกิจการป่าไม้ต่าง ๆ  
  1๒.6 การลงนามในใบอนุญาตตั้งและต่ออายุใบอนุญาต - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุม



-  ๒๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 

 
 
 
 

ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรเพ่ือประดิษฐ์กรรม โรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เมื่อกรมป่าไม้หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตแล้ว 

แปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

1๒.7 การลงนามในใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตค้า
หรือมี ไ ว้ ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ งสิ่ งประดิษฐ์ 
เคร่ืองใช้ หรือสิ่ง อ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตแล้ว 

 

  1๒.8 การลงนามในใบอนุญาตทําไม้สักและไม้ยางใน
ท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองเม่ือผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุญาตแล้ว 

- ข้อกําหนด ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. ๒๕๘๔ ว่าด้วยการอนุญาตทําไม้
สักและไม้ยางในที่ดิน 

  1๒.9 การลงนามในใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า เมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาอนุญาตแล้ว 

 

  1๒ .10 การลงนามในใบคู่มือคนงานหรือผู้ รับจ้าง 
ซึ่งเป็นเอกสารประกอบใบอนุญาตที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุญาตแล้ว 

 

  1๒.11 การพิจารณารับข้ึนทะเบียนที่ดินเพ่ือปลูกสร้างสวนป่า 
ตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเฉพาะรายที่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามผลโครงการแล้ว 
รวมถึงการลงนามในหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน (ส.ก.3) 

 

  1๒.12 การดําเนินการเพิกถอนที่ดินที่ได้ข้ึนทะเบียน
เพ่ือปลูกป่าตามโครงการส่งเสริม การปลูกไม้เศรษฐกิจ
เมื่อปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถดําเนินการ
ปลูกสร้างสวนป่าในปีแรกให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กําหนดไว้ หรือผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
ไปแล้ว แต่ต่อมาไม่สามารถปลูกซ่อมหรือบํารุงรักษา
สวนป่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1๒.13 การส่ังแก้ไขเน้ือที่ในเอกสารการรับข้ึนทะเบียน
ท่ีดินเพ่ือปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจ เมื่อปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้ดําเนินการ
ปลู กส ร้ า ง ส วน ป่ า ในปี แ รก ไม่ ค รบ เ น้ื อที่ ต ามที่  
ข้ึนทะเบียนไว้ 

 

1๒.14 การส่ังระงับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจไว้ก่อน กรณีผู้เข้าร่วม

 



-  ๓๐ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 

 

 
 
 

โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว ต่อมาไม่สามารถ
ปลูกซ่อมหรือบํารุงสวนป่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1๒.15 การส่ังให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้
เศรษฐกิจที่ไม่ปลูกซ่อมหรือบํารุงสวนป่าโดยไม่มีเหตุ  
อันสมควรชดใช้เงินที่ได้รับไปทั้งหมด หรือในส่วนที่  
เพิกถอนพร้อมดอกเบ้ียคืนแก่ทางราชการ 

 

  1๒.16 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าไม้เพ่ือปฏิบัติงาน - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกิจ 

  ๑๒.๑๗ การลงนามในใบอนุญาตตั้งและต่ออายุในอนุญาต
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักร โรงงานแปรรูปไม้  
โดยใช้ เครื่องจักรประดิษฐกรรม โรงงานแปรรูปไม้  
โดยใช้แรงงานคนเพ่ือประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้
ชั่วคราว โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง 
ค้าหรือมีไว้ครอบครอง เพ่ือการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ 
หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม 

 

  ๑๒.๑๘ การส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตั้งแต่ระดับ ๕ ข้ึนไป
ออกไปทําการตรวจสอบสภาพป่า 

 

  ๑๒.๑๙ เป็นนายทะเบียนเล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือออกหนังสือ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

  ๑๒.๒๐ เป็นนายทะเบียน เพ่ือออกหนังสืออนุญาต  - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๒.๒๑ ออกและโอนใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลและ  
ในอนุญาตใช้นํ้าบาดาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่ ง
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และมาตรา ๗ มาตรา ๑๔ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่ าด้ วยการมอบอํ านาจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๒.๒๒ ต่ออายุใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาลและใบอนุญาต  
ใช้นํ้าบาดาล 

 



-  ๓๑ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๑๒.๒๓ รับชําระค่าใช้นํ้าบาดาล  
๑๒.๒๔ แก้ไขและเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ แห่ง 
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

๑๒.๒๕ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้าบาดาล
เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

๑๒.๒๖ ดําเนินคดีแพ่งเก่ียวกับพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 

๑๓ สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดเพชรบุรี 

1๓.๑ รายงานขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน
รวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและเงินทุนสงเคราะห์
เกษตรกร 

 

1๓.๒ การมอบอํานาจให้ดําเนินคดีแพ่ง - หนังสือมอบอํานาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ท่ี กษ ๑๑๐๑/๕๘๑๘  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

1๓.๓ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ีเก่ียวกับการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในวงเงิน  
ไม่เกินสัญญาละ 5 ล้าน โดยให้เป็นไป 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 

1๓ .๔ มอบอํานาจให้สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็น  
ผู้อนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําขับรถยนต์  

- คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1066/2547 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

1๓ .๕  มอบ อํ านาจ ให้ สหกร ณ์ จั งหวั ด เพช ร บุ รี  
ให้ดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนรถยนต์  

- คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1067/2547 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 

  1๓.๖ มอบอํานาจให้สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีในการ
จําหน่ายพัสดุ 

- คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 783/2548 
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 

  1๓.๗ อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท ภายในจังหวัด  
ท่ีรับผิดชอบ เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการ
เฉพาะหรือโครงการพิเศษ ที่ได้กําหนดผู้มีอํานาจอนุมัติไว้
เป็นอย่างอ่ืน กใ็ห้เป็นไปตามที่โครงการกําหนด 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1๓.๘ อนุมัติให้ผ่อนผัน ขยายเวลาการชําระหน้ี และ/หรือ
การงดคิดดอกเบ้ีย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบ้ียและอนุมัติ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะ
สัญญากู้ยืมเงินท่ีมีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน ขยาย
เวลาการชํ าระหน้ี  ปรับปรุ งโครงสร้ างหน้ี ไม่ เ กิน 
5,000,000 บาท ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 

1๓.๙ อนุมัติให้ไกล่เกลี่ยคดีและการประนีประนอมยอม - คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  



-  ๓๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 

 
 
 

ความเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะหน้ีที่มีทุนทรัพย์
พิพาท ไม่เ กิน 5,000,000 บาท ภายในจังหวัด  
ท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
 

1๓.๑๐ อนุมัติ ให้ลดหนี้ เ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
เฉพาะหน้ีที่มีต้นเงินกู้คงเหลือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท  
ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 

  1๓.๑๑ อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์
กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน รวมทั้ง อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหน้ี
กองทุนพัฒนาสหกรณ์กระทําการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน
จํานอง ภายในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 

- คําสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 423/2557  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
 

  1๓.1๒ การรับจํานอง การบังคับจํานอง การถอนจํานอง 
หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องในส่วนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้ กู้ ยืมไปจาก  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 1115/9200  
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๓.๑๓ อํานาจในการดําเนินคดีทั้งปวงแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จสิ้น
คดี ส่วนในคดีปกครองให้ดํานินคดีเฉพาะที่เก่ียวกับ
เงินกองทุนต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ฟ้องคดี 
หรือ ถูกฟ้องคดีจนเสร็จสิ้นคดี รวมทั้งให้มีอํานาจในการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคําร้องทุกข์ ในคดีที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นโจทก์ ย่ืนฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจําเลย 
อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติราชการไม่ว่าจะได้ย่ืนฟ้อง 
หรือถูกฟ้องในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในนามอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งน้ี ให้มีอํานาจลงนามในหนังสือ
แต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นทนายความว่าต่าง หรือ  
แก้ต่างในคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบอํานาจให้พนักงาน
อัยการมี อํานาจดํา เ นินการกระบวนพิจารณาใด 
ไปในทางจําหน่ายสิทธิได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่
คู่ ค ว าม อีกฝ่ ายหนึ่ ง เ รี ยกร้ อ งขอ  การถอนฟ้อง 
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้
สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณา
คดีใหม่ ตลอดจนให้มี อํานาจในการรับเงินค่าฤชา  
ธรรมเนียม และรับเอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทน
ช่วงในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและการรับเอกสาร
คืนจากศาล จนถึงให้ดําเนินการในการบังคับคดีทั้งปวง

- หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ท่ี กษ 1108/11314        
ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 
 



-  ๓๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จนเสร็จสิ้น อน่ึง การประนีประนอมยอมความ โดยการ
ตกลงประนีประนอมยอมความกับคู่ความน้ันให้มีอํานาจ
สําหรับเงินกองทุนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งมี
ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินสองล้านบาท ยกเว้นเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ซึ่งมีทุนทรัพย์พิพาท ณ วันฟ้องไม่เกิน  
ห้าล้านบาท ท้ังน้ี เมื่อดําเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว 
ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
1๓ .1๔  มอบอํ านาจตาม คําสั่ ง จั งหวั ด เพชร บุ รี 
ท่ี 821/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
          1) อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกร กู้ยืมเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรได้ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
          2) มอบอํานาจอนุญาตขยายเวลาผ่อนผันการ
ชําระหน้ีเงินกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร ภายใน  
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายในระยะเวลาโครงการฯ 
          3) ดําเนินการการเก่ียวกับการเร่งรัดชําระหน้ี 
รับชําระหน้ีเงินกู้ยืม ฟ้องคดี และการอ่ืนๆ อันจําเป็น
เก่ียวกับการดําเนินคดีซึ่งรวมทั้งการแต่งตั้งทนายความด้วย 
ต่อกลุ่มเกษตรกรที่ กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
แต่ปฏิบัติผิดเง่ือนไขหรือผิดสัญญากู้ยืมเงิน 

- คําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 821/2557 
ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

๑๔ สํา นักงานเกษตร
จังหวัดเพชรบุรี 

1๔.๑ ดําเนินการตามกฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามประกาศกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

- ประกาศกระทรวงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

1๔.2 รับจดทะเบียนเพิกถอนต่ออายุส่งเสริมและ
สนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1๔.๓ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ 
อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

- คําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ท่ี ๓๐๓/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

๑๕ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

1๕ .๑ เป็นผู้อนุญาตออกใบอนุญาตขายยาทุกประเภท  
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๔ และมาตรา ๓๒ 
(๓) รวมท้ังการสั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตด้วย 

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
 

 
 

1๕ .๒  การสั่ งการอนุญาตออกใบอนุญาตต่ออายุ
ใบอนุญาต ออกใบแทนใบอนุญาตจําหน่ายวัตถุออกฤทธ์ิ

 



-  ๓๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ต่อจิตและประสาท ประเภท 3, 4 รวมท้ังการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการท่ีได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ที่ได้รับ
อนุญาตไว้แล้ว หากเป็นการอนุญาตสําหรับผู้ขออนุญาต
รายใหม่ และการสั่งพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต 
ให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
1๕.3 การอนุมัติให้ใช้รถพยาบาลที่จะนําคนไข้หนัก  
ส่งต่อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไปราชการท้องที่
หรือออกนอกเขตที่ตั้ งสํานักงานหรือออกนอกเขต
จังหวัด หรือเป็นการใช้ข้ามคืนกรณีจําเป็นเร่งด่วน 
การมอบอํานาจ น้ี ให้ รวมถึ งการมอบอํานาจให้
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลและแพทย์เวรทุกแห่ง รวมถึง 
หัวหน้าสถานีอนามัยสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉินของ
สถานีอนามัยทุกแห่งในเขตจังหวัดด้วย 

 

  1๕ .4 การอนุญาตให้นักศึกษานอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดูงาน หรือฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

 

  1๕.5 การดําเนินการทางทะเบียนรถที่ใช้ในหน่วยงาน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เป็นราชการ
บริหารส่วนกลาง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ตามคําสั่ง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 46/2546 ลงวันที่ 
6 มกราคม 2546 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี ๔๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๖ 

  1๕.6 การลงนามในข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์
ของสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมตามคําสั่ ง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1838/2548 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี  ๑๘๓๘ /๒๕๔๘  ล ง วั นที่  ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ 

  1๕ .7 การอนุญาตส่งต่อผู้ ป่วยแรงงานต่างด้าวออก  
นอกพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือรักษาระหว่างสถานพยาบาลตาม
มาตรการและแนวทางการดําเนินงานตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข 

 

1๕.8 การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุภายในวงเงินที่ได้รับโอนจากกรมอนามัย 

- คําสั่งกรมอนามัย ที่ 985/2548 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

  1๕ .9  การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการทํา
ประกันภัยรถราชการ เช่น เบ้ียประกันภัย  

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี ๓๖๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๙ 



-  ๓๕ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  1๕.10 การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การใช้
ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขอใช้ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง 
การขอใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ และการขอใช้ที่ดิน 
ท่ีวัด ท่ีธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา    

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี ๙๒๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  1๕.11 การให้ความยินยอมตั้งตู้ ATM ในหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่ี 590/2549 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549 

  ๑๕.๑๒ การให้ความเห็นชอบในการขอใช้ท่ีราชพัสดุ  
การให้ความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุการจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  
ท่ีจะร้ือถอนหรือวัสดุท่ีรื้อถอน การจําหน่ายต้นไม้ ดิน 
หรือวัสดุ อ่ืน ๆ ที่ ได้มาจากท่ีราชพัสดุการนําวัสดุที่  
ร้ือถอนหรือต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ไปใช้เพ่ือประโยชน์
แก่ทางราชการ การให้ความเห็นชอบในการส่งคืนที่ราชพัสดุ 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ี  ๒๑๖๘ /๒๕๔๗  ล ง วั นที่  ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๔๗ 

๑๖ สํานักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี 

1๖.๑ การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ
บําเหน็จบํานาญให้แก่อดีตข้าราชการในสังกัดสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

 

  1๖.2 การรับรองประวัติการทํางานและเวลาทํางานของ
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติราชการอยู่ในจังหวัด ซึ่งได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใชก้ฎอัยการศกึ

 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานประกันสังคม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๗.๑ มอบอํานาจให้ยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดําเนินคดีและบังคับคดี 
        1) ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างนําส่งเงินสมทบ
และหรือเงินเพ่ิมท่ีค้างชําระ 
        2) ออกคําสั่งให้ยึด อายัด และขายทอด ตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างในเขตท้องที่จังหวัด ซึ่งได้นําส่ง
เงินสมทบและเงินเพ่ิมหรือส่งไม่ครบจํานวน ตลอดจน
การวินิจฉัยคําร้อง คําขออ่ืนใด เก่ียวกับการยึด อายัด 
และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
        3) การดําเนินคดีแพ่งและหรือคดีล้มละลาย  
ในนามของสํานักงานประกันสังคมจนกว่าจะถึงท่ีสุด 
        4) การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สินหรือ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินคดี 
 

- พระราช บัญญั ติ ป ร ะ กันสั ง คม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 



-  ๓๖ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

1๗.2 มอบอํานาจในการดําเนินคดีความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 
        1) ลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็คตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 
พ.ศ.2534 มาตรา 7  
        2) ร้องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา 4 โดยมีอํานาจดําเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
รวมทั้งมีอํานาจถอนคําร้องทุกข์หรือถอนฟ้องด้วย 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 

  1๗.3 มอบอํานาจในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดําเนิน
คดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาที่เก่ียวข้องกับ
สํานักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะ 6 บทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หมวด 9 บทกําหนดโทษแห่ง พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
พ.ศ. 2537 

- พระราช บัญญั ติ ป ร ะ กันสั ง คม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
- พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ เ งิ น ท ด แ ท น  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  1๗.4 มอบอํานาจพิจารณาและอนุมัติคําขอขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลาย่ืนคําร้องเรียกเงินทดแทนและการยื่น
อุทธรณ์ให้แก่ 
        1) ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือป่วยหรือบุคคล
ซึ่งมีสิทธ์ิได้รับเงินทดแทนจากกรณีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
มิได้ ย่ืนคําร้องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลา 
18๐ วันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หรือสูญหาย 
        2) นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธ์ิมิได้ยื่นอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งวินิจฉัยหรือ
การประเมินเงินสมทบ 

- คํ า สั่ ง สํ า นั ก ง านประ กันสั ง คม  
ท่ี  ๒๐๐๑ / ๒๕๕๐  ล ง วั น ที่  ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1๗.5 มอบอํานาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม 
ณ  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา ตามข้อ 13 (1) - (5), (7) - (8) 
และข้อ 16 และเบิกเงินสดทดรองจ่ายตามข้อ 26 
ของระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายและการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมสําหรับการสั่งจ่าย คร้ังละ 500,000 บาท ข้ึนไป 

- ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการรับเงินการจ่ายและการเก็บ
รักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ  
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



-  ๓๗ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

1๗.6 มอบอํานาจออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  
  1๗.7 การจําหน่ายพัสดุที่หมดความจําเป็นหรือหากใช้

ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 

  1๗.8 การรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทาง
ราชการ 

 

  1๗.9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดหา
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

  1๗.10 อนุมัติให้ดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลังทุกฉบับที่ระบุว่าเป็น
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

 

  1๗.11 อนุมัติสั่งจ่ายเงินสมทบที่นําส่งไว้เกินจํานวน  
ท่ีต้องชําระคืนให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน สําหรับ
การอนุมัติสั่งจ่ายเงินเกินห้าหมื่นบาทถ้วน ตามระเบียบ
สํานักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่
นําส่งไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
26 กันยายน 2549 

- ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วย
การขอรับเงินสมทบที่ นําส่งไว้เกิน
จํานวนที่ต้องชําระคืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  1๗.12 การเปรียบเทียบความผิดตามระเบียบสํานักงาน
ประกันสังคมว่าด้วยการดําเนินคดีและการเปรียบเทียบ
ความผิด พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

- ระเบียบสํานักงานประกันสังคมว่าด้วย
การดําเนินคดีและการเปรียบเทียบ
ความผิด พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๘ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบุรี 

1๘.1 การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ 
พ.ศ. 2526 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วย  
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
ให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

  1๘.2 การดําเนินการแลกเปลี่ยนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 123 - ข้อ 127 ภายในราคาซื้อหรือได้มา
ไม่เกิน 50,000 บาท 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ .2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 

  1๘.3 การดําเนินการเช่าตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่ าด้ วยการพัสดุ  พ .ศ .2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม  
ข้อ 128 - ข้อ 130 ในอัตราค่าเช่าตามสัญญาไม่เกิน 
50,000 บาท 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ .2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

1๘.4 อํานาจในการหักเงินค่าปรับที่ได้รับชําระจากการ
กระทําผิดก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราช  
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 

 
 

 
 

1๘.๕ งานบริหารกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปทําที่บ้าน 
        ๑ ) อํานาจในการทําสัญญาเงินกู้กับผู้ ได้ รับ  

- คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๔๙/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 



-  ๓๘ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 

 
 
 
 

การอนุมัติเงินกู้จากกองทุนฯ 
        ๒) อํานาจในการบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ 
        ๓) อํานาจในการลงนามถึงอัยการจังหวัดว่าต่าง
หรือแก้ต่างคดีในกรณีมูลคดีเกิดข้ึนที่จังหวัดน้ัน ๆ 
1๘.6 การรับแจ้งการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๘ การ
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการทํางานของคนต่าง
ด้าว มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๔ สําหรับการรับแจ้งและการขอรับใบอนุญาต
ทํางานในเขตพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

- พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- คําสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๒๒/๒๕๕๓ 
เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง น ายทะ เ บี ยนตาม
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 

  1๘.7 การออกใบรับเงิน หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือ
รับรองที่ลูกจ้างต่างด้าวถูกหักเงินค่าจ้างนําส่งเข้ากองทุน
เพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๑๖ การคืนเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ 
สําหรับการรับเ งินและการขอคืนเ งินในเขตพ้ืนที่  
ท่ีตนรับผิดชอบ 

- ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร พิ จารณาอนุญาต   
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ลงวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 

  ๑๘ .๘  การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ 
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการใช้มาตรา 35
แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 หรือการส่งเงิน
เข้ากองทุนตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2556 
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
การให้สัมปทาน จัดสถานที่จําหน่าย
สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 
ฝึกงาน  หรือจัด ให้มี อุปกรณ์หรือ  
สิ่งอํานวยความสะดวก ล่ามภาษามือ  
หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 

๑๘.๙ การจัดทําหนังสือรับรองรายช่ือพร้อมเลขประจําตัว
ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 

- คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๐/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙  

๑๙ สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเพชรบุรี 

1๙.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัด ตลอดจนการพิจารณา  
ผลการทดลองของข้าราชการในสังกัด 

- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 



-  ๓๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  1๙.2 การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสมัครสอบแข่งขัน
เข้ารับราชการท่ีอื่น 

 

  1๙.3 การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ
บําเหน็จบํานาญ 

 

๒๐ สํานักงานขนส่ง 
จังหวัดเพชรบุรี 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 

- คําสั่ง ที่ ๕๖๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 

๒๑ 
 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี 

2๑.๑ อนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจําสถานท่ี
ราชการ 

- คําสั่งกรมพัฒนาชุมชน ที่ ๗๙/๒๕๔๗ 
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

  2๑.2 อนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจําบ้านพัก - คําสั่งกรมพัฒนาชุมชน ที่ ๗๙/๒๕๔๗ 
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

  ๒๑.๓ การอนุมัติโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวงเงิน  
ท่ีได้รับการมอบอํานาจ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑.๔ ให้มีอํานาจในการรับทราบรายงานความเสียหาย 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด วินิจฉัย สั่งการผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด พิจารณาให้ความเห็น ลงนามเป็นผู้รับ
สัญญา ชดใช้ ค่าเสียหาย ชําระค่าสินไหมทดแทน 
การดําเนินการเกี่ยวกับ คําขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน การดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และ  
คดีปกครอง ที่ เ ก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
โดยให้มีอํานาจดังน้ี 
        ๑) การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ การดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 
กรณีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้รับความเสียหาย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกข้ันตอน 
        ๒) การดําเนินคดีเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง 
ท่ีเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยให้มีอํานาจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีทวงหน้ีลงนามในใบแต่งทนายความ
เพ่ือฟ้องคดี แก้ต่าง ดําเนินคดีในศาล การยอมรับตามที่
คู่ความอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง ถอนฟ้อง ประนีประนอม
ยอมความ สละสิทธิ์หรือการใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกา หรือ
ในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนการดําเนินการใด ๆ 

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  
ท่ี ๕๓๔/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 



-  ๔๐ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนกว่าคดีจะถึงที่สุด การขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 
สั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ 
รักษาทรัพย์ งดการบังคับคดี ถอนการบังคับคดี ขาย
ทอดตลาด รับเงินจากพนักงานบังคับคดี ขอเฉล่ียทรัพย์ 
ร้องขอกันส่วนและการร้องขอขัดทรัพย์ ตลอดจนแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ติดตามและสืบหาทรัพย์ของลูกหน้ี ดําเนินการใด ๆ  
ท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีจนเสร็จการ มีอํานาจ0ลงนาม  
ในหนังสือถึงอัยการสูงสุด หรือศาลได้ทุกประเภท 
ทุกชั้นศาล ทุกขั้นตอนในการดําเนินคดีจนกว่าคดีจะถึง
ท่ีสุด การมอบคดี รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ หรือ
กล่าวโทษแก่ผู้กระทําความผิดในคดีอาญา  ทั้ ง น้ี 
ถ้ากระบวนการพิจารณาใดเป็นไปในทางจําหน่ายสิทธิ 
เช่น การยอมรับตามที่ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง 
การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ์ 
หรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้
พิจารณาคดีที่เก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหม่ 
โดยให้คํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
        ๓) การดําเนินการใดๆ ในเรื่องที่กําหนดไว้ตามข้อ 
๑) และข้อ ๒) ก่อนคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ 
ให้การมอบอํานาจ หรือการดําเนินการใด ๆ ของผู้รับ
มอบอํานาจน้ันมีผลอย่างต่อเน่ืองต่อไป และถือว่าเป็น
การดําเ นินการโดยได้ รับมอบอํานาจตามคําสั่ ง น้ี  
โดยอนุโลม 
๒๑.๕ การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

- ข้ อบั งคับคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วย  
การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 

2๒.๑ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพ่ือให้ดําเนินคดีอาญา กรณีพบการทุจริตในโครงการต่าง  ๆ
ของกรมปศุสัตว์ทุกโครงการ ตลอดจนให้มีอํานาจในการ
ประนีประนอมยอมความถอนคําร้องทุกข์ต่อ พนักงาน
สอบสวน เมื่อได้รับทรัพย์สินคืนหรือได้รับชดใช้ราคา
ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งให้ถ้อยคําเป็นพยานต่อพนักงาน
สอบสวน ขอตรวจเอกสารหรือหลักฐานใด ขอคัดสําเนา
เอกสารที่เก่ียวข้องและรับเอกสารจากพนักงานสอบสวน 

 



-  ๔๑ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  2๒.2 สั่งการพักใช้ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 
และการฆ่าสัตว์ 

 

  2๒.3 ออกหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตตั้ง โรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

 

  2๒.4 มีอํานาจดําเนินการออกใบรับรองเพิกถอนการ
รับรอง และการพิจารณาอุทธรณ์ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
ให้ กับฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเ น้ือแดงหรือ  
เบต้าอะโกนิสท์ 

- ข้อ 4, 5, 6 และ 7 แห่งประกาศ
กรมปศุสัตว์เรื่องการรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดการใช้สารเร่งเน้ือแดงหรือกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสท์ 

  2๒.5 อนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดต่าง ๆ 

 

  2๒.6 พิจารณาอนุมัติการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 

  2๒.7 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ให้แก่ข้าราชการที่มาปฏิบัติงานที่สํานักงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดและเบิกจ่ายต่างสํานักเบิกเงินเดือน 

 

  ๒๒.๘ การแต่งตั้งให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภท
ท่ัวไป ระดับอาวุโส หรือประเภทวิชาการ ซึ่งดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อําเภอ ในกรณีที่ไม่มี  
ผู้ดํารงตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อําเภอหรือ  
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๓๑/๒๕๕๙ 
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒๓ 
 
 

 

สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดเพชรบุรี 

2๓.1 ให้คําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือการ
แจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลกฎหมาย  
ท่ีเก่ียวข้อง 

- คําสั่ งกรมท รัพย์สินทางปัญญา  
ท่ี ๒๕๙/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๔๖ 

2๓.2 ให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา  
  2๓.3 รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังน้ี 

        ๑) ข้อมูลลิขสิทธ์ิ 
        ๒) ข้อมูลความลับทางการค้า 
        ๓) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2๓.4 พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชําระภาษีนอกโควตา รวมทั้งลงนามกํากับการ
แก้ไขหนังสือรับรองตามบัญชีรายละเอียดรายการสินค้า 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการออกหนังสือรับรองแสดงการ

- คํ าสั่ ง กรมการ ค้ าต่ า งประ เทศ 
ท่ี 276/2546 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 
2546 
 



-  ๔๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 

 
 
 
 

ได้รับสิทธิชําระภาษีนอกโควตาตามพันธกรณีตามความ
ตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 
(บัญชี ก) โดยให้เป็นไป ตามคําสั่งกรมการค้าต่างประเทศ 
ท่ี 276/2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 
2๓.5 พิจารณาและลงนามหนังสือรับรองแหล่งกําเนิด
สินค้า รวมทั้งลงนามกํากับการแก้ไขหนังสือรับรองตาม
บัญชีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขการออก
หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (บัญชี ข) โดยให้เป็นไป 
ดังน้ี 
        ๑ ) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบ เอ 
(FORM A) 
        2) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบ ดี 
(FORM D) 
        3) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบ จี เอส 
ที พี (FORM G S T P) 
        4) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบทั่วไป 
        5) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้ากาแฟ    
        6) หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าแบบอ่ืน ๆ 

- คํ าสั่ ง กรมการ ค้ าต่ า งประ เทศ 
ท่ี 276/2546 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 
2546 

  2๓.6 พิจารณารับข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง
แหล่งกําเนิดสินค้าแบบ เอ (FORM A) ตามบัญชีรายละเอียด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือ
รับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (บัญชี ค) โดยให้เป็นไป 

- คํ าสั่ ง กรมการ ค้ าต่ า งประ เทศ 
ท่ี 276/2546 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 
2546 

  ๒๓.๗ ปฏิบัติราชการแทนเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน  
เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ  
ในส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
 
        ๑) ออกหลักฐานการจดทะเบียน 
        ๒) อนุญาตให้ประชาชนตรวจข้อมูลเก่ียวกับการ
จดทะเบียน 
        ๓) อนุญาตให้ถ่ายข้อมูลที่ได้จากระบบคอมพิวเตอร์ 
และบันทึกข้อมูลจากระบบคอมพวิเตอร์ 
 

- คํ า สั่ ง ก รม พัฒนาธุ ร กิ จการ ค้ า  
ท่ี ๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๒๔ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 

ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 
2๔.1 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ  

 
 
- ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและ



-  ๔๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน  
2๔.๒ การอนุมัติดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
๒๔.๓ การอนุมัติดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  

ความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสั งคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547  
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
- คําสั่งสํานักงานปลัด กระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ 
ท่ี ๒๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
2๔.4 การอนุมัติให้การช่วยเหลือเงินหรือเครื่องอุปโภค
บริโภคในการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว  
2๔.5 การอนุมัติดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
2๔.6 การดําเนินการพิจารณาจัดสรรและเบิกจ่าย
งบประมาณงบอุดหนุน 
2๔.7 การอนุมัติหรือดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน และงบดําเนินงานของโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
2๔.8 การอนุมัติหรือดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับเงิน
นอกงบประมาณ 

 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ท่ี 231/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 
2558 
- ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์  
ว่าด้วยการสงเคราะห์ เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๒๙ และระเบียบ
กรมพัฒนาสั งคมและส วัสดิ ก าร 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.2547 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/ ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ 
กันยายน  ๒๕๔๘  เ รื่ อ งการ เ บิก
จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ท่ี  6 6 4 / 2 5 5 8  ล ง วั น ที่  4 
พฤศจิกายน 2558 
- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน



-  ๔๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 

 
 
 
 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2558 
- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ท่ี 475/2559 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

ภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
2๔.9 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันงบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามในสัญญารับเงิน
อุดหนุน 
2๔.10 การอนุมัติดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 

 
- คําสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว ที่ 71/2558 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2558 
- ระเบียบสํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
อุดหนุน พ.ศ.2555 
- คําสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวที่ ๑๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่  
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
2๔ . 11  ออกห นั งสื อ รั บ รอ ง ให้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร  
ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์เก่ียวข้องกับ
ภารกิจตามกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ของมูลนิธิ สมาคม และองค์การ
เอกชนท่ีมีที่ตั้งในพ้ืนที่ของจังหวัด 
2๔ .12 การอนุมัติดํ า เ นินการและเบิกค่าใช้จ่าย  
ตามโครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
2๔.13 การเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
         ๑) การสรรหาหรือการเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
        ๒) การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหา

 
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ี  1540 /2558  ล ง วั นที่  3 1 
สิงหาคม 2558 
 
- ประกาศกรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ เร่ือง การออกหนังสือรับรอง
ให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศ  
เพ่ือขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร  
เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2558 
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ี  1 9 5 9 / 2 5 5 8  ล ง วั น ที่  3 
พฤศจิกายน 2558 



-  ๔๕ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
        ๓) ออกคําสั่งจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม 
        ๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแจ้งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมที่ไม่ผ่านการประเมิน 
        ๕) การต่อสัญญาจ้าง การแก้ไขสัญญาจ้าง การเลิก
สัญญาจ้างกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมก่อนครบกําหนดสัญญาจ้าง 
        ๖) การอนุมัติให้พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมเดินทางไปราชการและระยะเวลาการ
เดินทางในราชอาณาจักร 
        ๗) การอนุมัติ ค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ท่ี ๑๙๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับ  
การเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 

ภารกิจกรมกิจการผู้สูงอาย ุ
2๔.14 อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้จัดสรรให้แก่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
        ๑) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจาก
การทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
        ๒ )  การให้ คํ าแนะนํา ปรึกษา ดํ าเนินการอ่ืน  
ท่ีเก่ียวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
        ๓) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม  
ให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึง 
2๔.15 การดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกองทุนฯ 
        ๑) การสรรหา การเลือกสรร 
        ๒) การจ้าง การลงนามในสัญญาจ้าง การแก้ไขสัญญา
จ้าง การต่อสัญญาจ้าง การลงนามในทะเบียนประวัติ และ
การควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
        ๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี และการ
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
        ๔) การอนุมัติและจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสวัสดิการ 
และสิท ธิประโยชน์ อ่ืนๆที่ เ ก่ียวข้อง เช่น เดียว กับ  

 
- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ               
ท่ี 116/ 2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 
- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เ ร่ือง 
กํ าหนดหลัก เกณฑ์  วิ ธี การ  และ
เง่ือนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
การสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม 
หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และ
การให้คําปรึกษา ดําเนินการเรื่องอื่น  
ท่ีเ ก่ียวข้องในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2548
- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ นคงของมนุษย์  เ ร่ื อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนจัดที่พักอาศัย อาหารและ



-  ๔๖ - 
 

ลําดับ
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สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

พนักงานราชการ 
        ๕) การอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการอนุมัติค่าใช้จ่าย
สําหรับการเดินทางไปราชการ 
        ๖) การอนุญาตลา 
        ๗) การรับหนังสือลาออก และการอนุญาตให้
ลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง 
        ๘) การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกําหนด
สัญญาจ้าง 
        ๙) การดําเนินการทางวินัย ยกเว้นการพิจารณา
โทษทางวินัย 
        ๑๐) การออกหนังสือรับรองการทํางานหรือ
ปฏิบัติงาน และการออกหนังสือรับรองเงินเดือน 
        ๑๑) การหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดท่ีได้รับ
จากส่วนราชการ เพ่ือชําระค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน กรณีที่พ้นจากการเป็นพนักงานกองทุนแล้ว 
เว้นแต่ความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
        ๑๒) การบริหารงานด้านบุคลากรอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งไม่ขัดต่อข้อ ๔.๑.๒ ของคําสั่งฉบับน้ี 

เคร่ืองนุ่งห่มให้ผู้ สู งอายุตามความ
จําเป็นอย่างทั่วถึง ลงวันท่ี 2 มีนาคม
2548 
- คําสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ท่ี ๓๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 
 
 

  ภารกิจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2๔.16 การเลือกสรร การกํากับดูแล การอนุมัติการลา
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๒๔.17 การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน และสัญญา
กู้ยืมเงิน และสัญญาคํ้าประกันกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2๔ .18 การอนุมัติสั่ งจ่ายเ งินกองทุนฯ  หลังจาก
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจําจังหวัดที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมายได้อนุมัติแล้ว 
2๔.19 การสอบสวนทางวินัย (ยกเว้นการพิจารณาโทษ
ทางวินัย) การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่  และการดําเ นินคดีอาญา ในกรณี
พนักงานกองทุนฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานพัฒนา

 
- คําสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ที่ 485/2558 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2558 
- ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอายัดทรัพย์สิน
ขอ งนายจ้ า งหรื อ เ จ้ าของสถาน
ประกอบการท่ีไม่ส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒  
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คน
พิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มี



-  ๔๗ - 
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สังคมฯ และบุคคลอ่ืนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
2๔.20 การกํากับ การติดตาม การเร่งรัด และการ
ดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับหน้ีสินของกองทุนฯ การฟ้องคดี
แพ่งและอายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
2๔.21 การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการ  
24.22 การอนุมัติดําเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ และกิจกรรมต่างๆจากเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการโอนให้ 

ผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ 
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 
การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคน
พิการท่ีไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแล
คนพิการ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
- คํ า สั่ ง ก รมส่ ง เ ส ริ ม และ พัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ  
ท่ี ๒๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๕ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

๒๕ .1 การออกหนังสือรับรองสถานภาพ คุณสมบัติ 
ประวัติ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด การส่งมอบงานและเดินทางไปรายงานตัวเพ่ือ
รับหน้าท่ีใหม่ 

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2551 

  2๕.2 การจ่ายเงินยืมและการจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง 

 

  2๕.3 การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ  
 2๕ .4 การแต่งตั้ งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ พัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๖ ศูนย์ช่วยเหลือทาง
วิชาการพัฒนาชุมชน
เขตที่ ๗ 

2๖.1 การส่ังซื้อ สั่งจ้าง ของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๔๐/2546 
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 

 
 

 
 
 
 
 

2๖.2 ลงนามในใบเบิกแทนรายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ 

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๓๘๑/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

2๖.3 มีอํานาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน 

- คําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๗๒๖/๒๕๔๘ 
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



-  ๔๘ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๒๗ สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเพชรบุรี 

2๗.1 การพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างสํานักเบิกเงินเดือน 

- คํ า สั่ ง สํ า นั ก ง า น ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น 
ท่ี 184/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550

  2๗.2 การว่าจ้าง การยกเลิกการปฏิบัติงานและการอนุมัติ
เงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ ๕๖๕/2550 
ลงวันที่ 2๘ สิงหาคม 2550 

  2๗.3 ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินคดีทั้งปวงของ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดข้ึนในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ ๑๔๕๖/255๙ 
ลงวันที่ 2๗ กันยายน 2554 

  2๗.4 การปรับอัตราค่าจ้างชั่วคราวเงินกองทุนการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 1449/2556 
ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2556 

  2๗.5 อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 1988/2555 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 

 2๗.6 มอบหมายหน้าที่และมอบหมายอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับการบริหารพนักงานราชการ 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน  ที่ 1393/2555 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 

 2๗.7 การลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. และ
สัญญาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 706/2555 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 

 2๗.8 ออกคําสั่งการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา (แก้ไขเพ่ิมเติม คําสั่ง 
ท่ี 260/2549) 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 550/2555 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 
- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 260/2549 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2549 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2๗.9 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 537/2553 
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 

2๗.10 การบริหารงบประมาณ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 319/2553 
ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2553 

2๗.11 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปฏิรูปท่ีดินจังหวัด - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 253/2553 
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 

2๗.12 มอบหมายให้ ปทจ เป็นผู้แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการในสังกัดทราบเป็นการเฉพาะราย 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 200/2553 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 

2๗.13 การลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทําประโยชน์
ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 99/2553 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 

 2๗.1๔ การมอบอํานาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
และการบังคับทางปกครอง 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 578/2554 
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 255๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

2๗.1๕ อนุญาตปรับปรุงและซ่อมแซมถนนและอนุญาต
การขุดลอกคลอง 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 183/2550 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 

2๗.1๖ เบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ 
ค่าพวงมาลา พานประดับพุ่มดอกไม้ 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 184/2550 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 



-  ๔๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

  2๗.1๗ เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 183/2550 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 

2๗ .๑๘ ใช้ดุลพินิจพิจารณาเบิกจ่ายค่าจัดทําของ  
ท่ีระลึกในการจัดงาน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 409/2549 
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 

2๗.๑๙ บริหารพนักงานราชการ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 63/2549 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2549 

2๗.2๐ ออกคําสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน ที่ 647/2548 
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 
- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 739/2546 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 

2๗.2๑ การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสั่งเปรียบเทียบคัดค้าน
การรังวัดออกโฉนดที่ดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 206/2548 
ลงวันที่ 19 เมษายน 2548 

2๗.2๒ การลงนามในสัญญาการแปลงหน้ีค่าที่ดินตาม
โครงการกองทุนที่ดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 71/2548 
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 

2๗.2๓ การเรียกหนังสือรับมอบที่ดิน (แก้ไขเพ่ิมเติม 
คําสั่ง ที่ 383/2547) การเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 495/2547  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2547 
- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 383/2547 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 

2๗.2๔ การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ
บริการเครื่องจักรกล 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 390/2547 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 

2๗ .2๕ การทํานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 384/2547  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2547 

2๗.2๖ การติดตามทวงหนี้ กรณีสถาบันเกษตรกร  
เลิกกิจการ 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ท่ี 247/2547 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 

2๗.2๗ ให้ความเห็นชอบการจําหน่ายพัสดุ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 165/2547 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2547 
 

2๗.๒๘ การจัดทํา ลงนาม สัญญาเก็บเงินคืนทุน - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 90/2547 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547 

  2๗.๒๙ การจัดทํา ลงนาม และพิจารณาบอกเลิกสัญญา
เช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และหนังสือรับภาระหนี้ 
 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ท่ี 89/2547 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547 

2๗ .3๐ การออกหนังสือยินยอมให้เกษตรกรและ
ประชาชน ผู้ได้รับทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนชั่วคราวใน

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 64/2547 
ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2547 



-  ๕๐ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

เขตปฏิรูปที่ดินไปขออนุญาตใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
2๗.3๑ บริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 663/2546 

ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 
2๗ .3๒  ออกหนังสือยินยอมให้ เกษตรกรที่ ได้ รับ
มอบหมายที่ดิน ปลูกสร้างอาคารเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยใน
แปลงที่ดินท่ีได้รับมอบในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดินที่ 1014/2545 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 

2๗.3๓ ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพ่ือการ
ปฏิรูปที่ดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 1013/2545  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545 

๒๗.๓๔ สั่งจ้าง เลิกจ้าง และอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราว
ลาออก 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 878/2544 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 

2๗.3๕ ออกหนังสือรับรองภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 706/2544 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2544 

2๗.3๖ อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ - คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 165/2544 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2544 

2๗ .3๗ จัดทําและลงนามในข้อตกลงต่อท้ายสัญญา  
เช่าที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือประกอบกิจการสนับสนุน
หรือเก่ียวเน่ืองกับการปฏิ รูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 921/2544 
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2544 
 

2๗.๓๘ จัดทําและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาเข้า
ทําประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพ่ือประกอบ
กิจการสนับสนุนหรือเก่ียวเน่ืองกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ตามมาตรา 30 วรรคห้า 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 469/2543 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2543 
 

2๗.๓๙ การขออนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 1988/2555 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 

  2๗.4๐ การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 1284/2556 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 
 

2๗.4๑ การสั่งจ้าง เลิกจ้าง และอนุญาตให้ลูกจ้าง
ชั่วคราวลาออก 

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน ที่ 878/2544 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 

๒๗.๔๒ การแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติ 
และ ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการและ
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 
ท่ีเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ

- คําสั่งสํานักงานปฏิรูปที่ดิน  
ท่ี 1๓๙๐/255๙  
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 255๙ 
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ทุกประเภท สําหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักงาน 
พระ พุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2๘.1  การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่า
ท่ีดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพ่ือใช้เป็น  
ท่ีอยู่อาศัย และมีเน้ือที่รายละไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา  
ต่อแปลงโดยคิดอัตราค่าเช่าค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมและ
อ่ืน ๆ ตามท่ีสํา นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนดให้มีอํานาจจัดทําสัญญาได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 
๓๘ (๗ ) (๙) การมอบอํานาจของ
หั วห น้ า ส่ ว น ร า ชก า รซึ่ ง ข้ึ น ต ร ง  
ต่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕  
ให้นําความใน (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ (ข) และ ข้อ ๔ข (ซ) 
“ปฏิบัติ งานตามกฎหมายในความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง สํ า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ ของผู้ว่ าราชการ
จังหวัดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย” 

2๘.2 การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่าอาคาร  
ศาสนสมบัติกลางเพ่ืออยู่อาศัย และหรือเพ่ืออยู่อาศัย และ
ประกอบการค้า คิดอัตราค่าเช่า ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม และ
อ่ืน ๆ ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 
ให้มีอํานาจจัดทําสัญญาได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี 

 

2๘ .3 การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่า
ท่ีดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างเพ่ือทํานาและ  
คิดอัตราค่าเช่าไม่ต่ํากว่าที่คณะกรรมการเช่าที่ดิน  
เพ่ือการเกษตรกรรมประจําตําบล ตามพระราชบัญญัติ
การเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กําหนดไว้
โดยอนุโลม คิดค่าบํารุง ค่าธรรมเนียมและอ่ืน ๆ ตามท่ี
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด ให้มีอํานาจ
จัดทําสัญญาได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี 

 

2๘.4 การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่าที่ดิน  
ศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างเพ่ือทําสวนและมีเน้ือที่
เช่าไม่เกิน ๒ ไร่ โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม
และอ่ืน ๆ ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 
ใหม้ีอํานาจจัดทําสัญญาได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี 
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2๘ .5 การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่า
ท่ีดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างเพ่ือทําเกษตร
เพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังแรกได้
ภายใน ๑๒ เดือน และคิดอัตราค่าเช่า ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม
และอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนด ให้มีอํานาจจัดทําสัญญาได้คราวละ ไม่เกิน ๓ ปี 

 

2๘.6 การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลในสัญญาเช่ารายปี และ
สัญญาเช่านานปีโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด 

 

2๘.7  การต่อสัญญาเช่าและการจัดทําสัญญาเช่าที่ดิน
หรืออาคารของวัดมีพระสงฆ์ ซึ่งมอบให้จัดประโยชน์
แทนมีกําหนดการเช่าไม่เกิน ๓ ปี 

 

2๘.8  การเปลี่ยนสัญญาเช่าใหม่ เน่ืองจากสัญญาเดิม
สูญหาย ชํารุด หรือสัญญาเดิมอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถ
ต่ออายุได้ของวัดมีพระสงฆ์ ซึ่งมอบให้จัดประโยชน์แทน 

 

2๘.9  การเปล่ียนชื่อ - ชื่อสกุล ในสัญญาเช่าที่ดินหรือ
อาคารของวัดมีพระสงฆ์ ซึ่งมอบให้จัดประโยชน์แทน 

 

๒๘.๑๐ การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจําหน่วยงาน  
๒๘.๑๑ การอนุญาตให้คัดลอกหรือรับรองเอกสาร  
ทุกชนิดท่ีมีอยู่และอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

๒๙ สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี 

๒๙.๑ การอนุมัติเบิกเงินทดรองราชการตามข้อ ๘ (๘) 
จํานวน ๒๐ ล้านบาท และข้อ ๑๘ จํานวน ๑๐ ล้านบาท 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
เงิ นทดรองราชการเพ่ื อช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙.๒ มีอํานาจในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตและกระทํา
การทุกข้ันตอนแทนผู้มอบอํานาจ สําหรับการสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้าง ตามระเบียบฯ หมวด ๕ การจัดหาและควบคุม
พัสดุ ข้อ ๓๕ ,  ๓๖ ที่ต้องดําเนินการตามระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ครั้งหน่ึงภายใน
วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ทุกวิธี 

- ข้อกําหนดกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
สิ่งของสํารองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

๒๙.๓ การอนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอได้อนุมัติให้จ่ายเงินแล้ว 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ  
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

 
 

๒๙.๔ ดําเนินการแทนทุกกรณีสําหรับสิ่งของสํารองจ่าย
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของจังหวัดเพชรบุรี 

- ข้อกําหนดกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
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สิ่งของสํารองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๙.๕ อํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เก่ียวกับ
กิจการ อปพร. และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๓   
 

๒๙.๖ การลงนามเก่ียวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
ในเร่ืองการรายงาน การสํารวจ การสนับสนุนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๒๙.๗ การลงนามในวุฒิบัตร, บัตรประจําตัว อปพร. 
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เครื่องแบบ เคร่ืองหมาย และบัตรประจําตัว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๙.๘ อนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 

๓๐ สํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่เพชรบุรี 

การดําเนินการสั่งเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๓ ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอม
ชําระค่าปรับ 

- ประมวลรัษฎากร 
 

๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานประมง
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๑.1 การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชั่วคราว 
(สป.2) 

- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง  
สั ต ว์ ป่ า  พ .ศ .  2535 หมวด  3 
การล่า การเพาะพันธ์ุการครอบครอง 
และการค้าซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า
และผลิต ภัณฑ์ที่ ทํ าการซากของ  
สัตว์ป่า 
- กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
- คําสั่งกรมประมง ที่ 1187/2538 
เรื่อง การมอบอํานาจลงนามใบอนุญาต 
ใบรับรองและเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

3๑.2 การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่า 
(สป.3) 

 

3๑.3 การออกใบอนุญาตให้ทําการเพาะพันธ์ุสัตว์ป่า  
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คุ้มครองท่ีเป็นสัตว์นํ้า (สป.9) 
3๑.4 การออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ (สป.11) 

 

3๑.5 การออกหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์ป่าที่ได้จากการ
เพาะพันธ์ุเคลื่อนที่เพ่ือการค้า (สป.13) 

 

3๑.6 การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
ท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งซากและผลิตภัณฑ์ด้วย 
(สป.15) 

 

3๑.7 การออกใบแทน ใบอนุญาตหรือใบรับรอง  
3๑.8 การต่ออายุใบอนุญาต  

๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานพลังงาน
จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒.๑ การอนุญาตประกอบกิจการ การต่ออายุใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต ในพ้ืนที่ จั งหวั ด  
ท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
        ๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท โรงบรรจุ 
        ๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึงอย่างใดเป็นแบบทรงกลม 
(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type) 
        ๓) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง 
        ๔) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท 
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง 
        ๕) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓๒.2 การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการใน
เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
๓๒.๓ การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวาระ รวมถึงระบบท่อ และ
อุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องในการประกอบกิจการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ในพ้ืนที่หรือจดทะเบียนตามกฎหมายว่า

- พระราชบัญญั ติ ค วบคุ ม นํ้ ามั น
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการแจ้ง 
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับ การประกอบกิจการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2556 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 
มอบหมายให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพาะ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 



-  ๕๕ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัด  
ท่ีรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 
        ๑) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงบรรจุ  
        ๒) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหน่ึงอย่างใด เป็นแบบทรงกลม 
(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type) 
        ๓) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง 
        ๔) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
๓๒.๔ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
นํ้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 

- พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ 4/2552 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 ข้อ 2 
- กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการแจ้ง 
การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม
เก่ียวกับการประกอบกิจการนํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 
มอบหมายให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพาะ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 

๓๒.๕ การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออก
ใบแทนใบอนุญาต การออกใบโอนใบอนุญาต 
3๒.๖ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาน้ํามันเชื้อเพลิง ลักษณะท่ี 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ .๗  ต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาตและการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งนํ้ามัน ประเภทรถขนส่ง
นํ้ามัน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
๓๒.๘ รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้านํ้ามัน
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 
๓๒ .๙ รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งนํ้ามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 12 
 

- พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 
- พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 



-  ๕๖ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๒.๑๐ รับแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแจ้งเลิกประกอบ
กิจการของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 10 มาตรา 11 และ  
ผู้ขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 
๓๒.๑๑ รับชําระค่าธรรมเนียม คําขอใบทะเบียน และ
ค่าธรรมเนียมรายปี สําหรับผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 10 
มาตรา 11 และผู้ขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลงิตามมาตรา 12 
๓๒.๑๒ ดําเนินคดีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
การค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ .ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม  
โดย พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 และให้รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนในการดําเนินคดีดังกล่าวข้างต้น และ
การเปรียบเทียบปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด 
๓๒.๑๓ สั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้านํ้ามันมาตรา 10 
มาตรา 11 และผู้ขนส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 
มาตรา 15 

- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงานที่ 5/2552 
ลงวันที่ 5 มกราคม 2552 ข้อ 2.1 - 2.6 

๓๒.๑๔ การดําเนินคดีกับผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 
ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งเป็นผู้ดําเนินการแทนผู้ค้า
นํ้ามันตามมาตรา 7 สถานีบริการหรือผู้ใดกระทําการ 
ฝ่าฝืนคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 และให้รวมถึง
การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการ
ดําเนินคดีดังกล่าวด้วย 

- พระราชกําหนดแก้ไขและป้องกัน
ภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง 
พ .ศ .  2546 แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ด ย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
กําหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2520) 
- พระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. 2543 
- คําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 
- คํ าสั่ งอ ธิบดี กรมธุ รกิ จพลั งงาน  
ท่ี 6/2552 ข้อ 1 
 
 
 

๓๓ 
 
 
 

สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี 
 

๓๓.๑ การพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

- พระราชบัญญัติ บํ าเหน็จบํ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย



-  ๕๗ - 
 

ลําดับ
ที่ 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖  

เ งิ น บํ า เห น็จ บํ านาญข้าราชการ  
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓๓.๒ การขออนุมัตินําเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล
และเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณสุข
ด้านอ่ืน ๆ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล
และเวชภัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ๓๓.๓ อนุมัติประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถ่ิน 
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุก 
หรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่า ที่ได้กําหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะน้ันอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบน  
ทางหลวงท้องถ่ินในเขตความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

  ๓๓ .๔  พิจารณาอุทธรณ์ คําสั่ งนายทะเ บียนตาม
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๕๘ - 
 

ผนวก ง 
การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหน้ายอําเภอ โดยให้มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ  

การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน  
แนบท้ายคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
ลําดับ
ท่ี 

สว่นราชการ อํานาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติ พ.ร.บ.

๑ อําเภอทุกอําเภอ 1.1 การอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
อําเภอเดินทางไปราชการท้องที่ หรือนอกเขตจังหวัด 
รวมถึงการขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัด 
ยกเว้น การเดินทางของนายอําเภอ 

 

 1.2 การอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางในสังกัด  
ที่รับผิดชอบเดินทางไปราชการ ภายในเขตจังหวัด หรือ
ออกนอกเขตจังหวัดหรือเป็นการใช้ข้ามคืน 

 

 1.3 การอนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดอําเภอ
อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 1.4 การอนุมัติจ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ภัยพิบัติแต่ละคร้ัง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 
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ผนวก จ 
การมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หวัหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

และหัวหน้าสว่นราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีที่ต้ังอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ไม่ได้ต้ังอยู่ในจังหวัด
เพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

แนบท้ายคําสั่งจังหวัดเพชรบุรี ท่ี ๑๘๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทําให้คําสั่งดังกล่าวข้างต้นเก่ียวกับการบริหารราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของส่วนราชการ
เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใช้อํานาจ อํานวยความสะดวก 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเกิดความคุ้มค่า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ       
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓/๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๕๒/๑ มาตรา ๕๔ และมาตรา 
๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งมอบอํานาจจากกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพชรบุรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 

1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรอืข้อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมท้ังมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย   
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  

2. มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 
ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี 
นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอําเภอ 
ดังน้ี  

 ๒.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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 ๒.๒ เห็นชอบแผนและเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ภายในวงเงินที่ได้รับมอบ
อํานาจ ตามข้อ ๓ 

๓. มอบอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ (งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และ   
งบกลาง) เงินนอกงบประมาณ และเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุขในส่วนราชการที่รับผิดชอบ ให้มีอํานาจ
เห็นชอบหรืออนุมัติ การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุทุกข้ันตอน รวมทั้งอํานาจอนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง การส่ังจ้างที่ปรึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกวิธี ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขต
อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี 

 ๓.1 มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
  ๓.๑.๑ การซื้อหรือจ้าง 
   ๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑0,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 

200,000,000 บาท   
   2) วิธีคัดเลือก ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑0,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  100,000,000 บาท 
   ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑0,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
  ๓.๑.๒ การสั่งจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑0,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  100,000,000 บาท 
 ๓.2 มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 

ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานท่ีไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ 
มีอํานาจอนุมัติ การสั่งซื้อ สั่งจ้าง รวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น 
ดังน้ี   

  ๓.๒.๑ การซื้อหรือจ้าง 
   1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินคร้ังละไม่เกิน  ๑0,000,000 บาท 
   2) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑0,000,000 บาท 
   ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท 
  ๓.๒.๒ การสั่งจ้างที่ปรึกษา ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๑0,000,000 บาท  
 ๓.3 มอบอํานาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีมีอํานาจ

อนุมัติ การส่ังซื้อ สั่งจ้าง รวมทั้งการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังน้ี 
  ๓.3.1  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 
   1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินคร้ังละไม่เกิน ๑๐,000,000 บาท 
   2) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,000,000 บาท 
   3) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน 1๐,000,000 บาท  
  ๓.3.2 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 
   1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินคร้ังละไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   2) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,000,000 บาท 
   3) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๒,๐00,000 บาท  
  ๓.3.3 สาธารณสุขอําเภอ 
   1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินคร้ังละไม่เกิน 500,000 บาท 
   2) วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕00,000 บาท 
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   ๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕00,000 บาท  
๔. มอบอํานาจในการทําสัญญาและการบริหารพัสดุตามความในมาตรา ๙ หมวด ๑๐ และหมวด 

๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหมวด ๕ การทําสัญญาและ
หลักประกัน หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ของระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ มอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามข้อ ๓ เป็นผู้ลงนามในสัญญา
และการแก้ไขสัญญาตามความในข้อ ๑๖๑ ของระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนท่ีเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการซื้อหรือการจ้างน้ัน ๆ 

 ๔.๒ มอบอํานาจให้ผู้ได้รับมอบอํานาจในการส่ังซื้อหรือสั่งจ้างตามข้อ ๓ ในการดําเนินการต่างๆ 
เก่ียวกับการทําสัญญาและหลักประกันตามความในหมวด ๕ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตามความ     
ในหมวด ๖ ของระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เป็นอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สําหรับการซื้อหรือการจ้างน้ันๆ 

๕. มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในการเช่า ภายในวงเงินอัตราค่าเช่าเกินเดือนละ 
๕๐,๐๐๐ บาท และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี และนายอําเภอ 
ภายในวงเงินอัตราค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตราค่าเช่า หรือบริการอ่ืน ๆ 
เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือกระทรวงการคลังก่อน  

๖. มอบอํานาจในการบริหารพัสดุตามความในหมวด ๙ ของระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี    
แต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอําเภอ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอํานาจ ตามข้อ ๓  

๗. การใดที่ผู้ รับมอบอํานาจได้เห็นชอบ สั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือปฏิบัติราชการไปแล้ว         
ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบ (ผ่านสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี) เพ่ือการกํากับ ควบคุม และติดตาม 
ภายใน ๓๐ วัน 

๘. กรณีส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงาน       
ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่อยู่ในอํานาจของจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดมอบอํานาจการ
ดําเนินงานด้านการพัสดุให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผ่านสํานักงาน
จังหวัดเพชรบุรี) พิจารณามอบอํานาจเป็นกรณี ๆ ไป 

๙. การส่ังซื้อสั่งจ้างที่ได้มอบอํานาจตามคําสั่งน้ี หากเป็นกรณีที่มีปัญหาสําคัญหรือเก่ียวกับ         
งานนโยบาย ให้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนทุกคร้ัง 

1๐. เพ่ือให้การดําเนินโครงการเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าว ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด   

1๑. ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ, ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546, หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว 0025 



-  ๖๒ - 
 

ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ
การคํานวณราคากลาง, มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1๒. ผู้ได้รับมอบอํานาจด้านการพัสดุตามคําสั่งน้ี จะมอบอํานาจให้ผู้ใดต่ออีกไม่ได้ 
1๓. การมอบอํานาจตามคําสั่งน้ี ไม่เป็นการตัดอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย        
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

๑๔. ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจตามคําสั่งน้ีใช้อํานาจโดยไม่ถูกต้อง 
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอาจมีคําสั่งแก้ไขการดําเนินการของผู้รับมอบอํานาจ    
และเป็นผู้ใช้อํานาจน้ันโดยตรงก็ได้ 
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