ผนวก จ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นครปฐม ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัตริ าชการแทนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการในการควบคุม กากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ที่ตนสังกัด
(รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๒905/๒๕๖2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562)
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

๑

ทุกส่วนราชการ
(ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ราชการสังกัด
ราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มี
สานักงานอยู่ใน
จังหวัดตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับมอบอานาจ)

การบริหารงานบุคคล
ควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง และลูกจ้างในสังกัด ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ รวมทั้งการเสนอความดี ความชอบ
การดาเนินการว่ากล่าวตักเตือน แนะนา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง และลูกจ้าง ในสังกัดที่ยัง
ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยและมีอานาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนตามที่กฎ ก.พ.
ให้อานาจไว้

ทุกส่วนราชการ
(ส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ราชการสังกัด
ราชการบริหาร
ส่วนกลางที่มี
สานักงานอยู่ใน
จังหวัดตามที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับมอบอานาจ)

การอนุมัติ การอนุญาต และการวินิจฉัยสั่งการ
(๑) การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการและพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัด และอนุมัติให้
เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าพาหนะอย่าง
อื่นที่มิใช่ยานพาหนะประจาทางของข้าราชการ
และลูกจ้าง ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการให้เป็น
อานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าบ้าน การรับรองสิทธิ
การขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด
และการอนุมัติการจ่ายเงินตามคาขอรับเงินค่าเช่า
บ้านข้าราชการ
(๓) อนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางออกนอกเขต
จังหวัดหรือที่ตั้งสานักงานของข้าราชการ ลูก จ้าง

๒

กฎหมาย/ระเบียบ
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่
กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน

๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงในสังกัด
หรือเป็นการใช้ข้ามคืนของข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการในสังกัดและการนารถส่วนกลาง
ไปเก็ บ รั ก ษาที่ อื่ น เป็ น การชั่ ว คราวหรื อ เป็ น
ครั้งคราว ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็น
อานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) อนุมัติ การเบิก การจ่าย รับและนาส่ง
ปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS
(5) การอนุญาตให้ข้าราชการลาปุวย ลากิจ
ส่วนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ลาปุวยไม่เกิน 60 วัน
ลาคลอดบุตรที่เกิน 90 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน
(6) การอนุญาตให้ลูกจ้าง พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง และพนักงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในสังกัดลาปุวย
ลากิจส่วนตัวลาคลอดบุตร ลาพักผ่อนประจาปีที่
เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้น
หัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นอานาจของรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด
(7) กากับ ดูแลเกี่ยวกับการร่วมมือหรือจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเฉพาะกิจต่างๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(8) งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
คาสั่งของทางราชการ อันเป็นระเบียบภายในของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจาเป็น
งานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่ มิได้เป็นอานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
(9) งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติหรือ
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลแต่ถ้าเป็นเรื่อง
ที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้สรุปข้อมูลรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้รักษา
ราชการแทน วินิจฉัยสั่งการ หรือลงนาม
(๑๐) การอนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างและพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบที่ทางราชการกาหนด
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเก็บและ

ค่าราชการ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การจัดข้าราชการเข้าพัก
อาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494
- พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
- พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ พ.ศ.2539
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง

๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ทาลายหนังสือของส่วนราชการ
(12) การอนุมัติทาลายหนังสือราชการของ
ส่วนราชการ
(13) การขอรับบาเหน็จ บานาญของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาทุกเรื่อง
(๑๔) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
(๑๕) รับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการและลูกจ้าง
(๑๖) การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ
(๑๗) การอนุมัติให้ดาเนินการบริหารพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑๘) การดาเนินการสรรหา และเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราว และลงนามในประกาศ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หนังสือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ลงนาม
คาสั่งจ้าง อนุญาตและลงนามคาสั่งลาออก/เลิก
จ้าง ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว
(๑๙) อนุมัติโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่
ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
และพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒๐) อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๓
(๒๑) อนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็น
การจัดประชุมสัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการ
หรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการจากต่าง
กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข้า
ร่วม ตามข้อ ๑๘ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการ

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
หรือข้อกาหนดใดๆ ที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560
- พระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการ
ประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔
- ระเบียบ และคาสั่งอื่นๆ

๔
ลาดับที่

๓

ส่วนราชการ

สานักงานจังหวัด
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
ที่เกี่ยวข้อง
(๒๒) การแต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator)
และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) เพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และ
การนาเงินฝากคลังหรือนาส่งคลังในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
(๑) อนุมัติ อนุญาต การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ระเบียบกระทรวงการคลัง
รายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ
ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- คาสั่งสานักงานปลัดประทรวง
มหาดไทย ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- คาสั่งสานักงานปลัดประทรวง
มหาดไทย ที่ ๑๒๖๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการใน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ที่ราชพัสดุ
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) การจาหน่าย จ่าย โอน ยืม และตรวจสอบ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
พัสดุประจาปี สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่าย
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ งบ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๕
ลาดับที่
4

5

6

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สานักงานสรรพากร (๑) ลงนามอนุมัติเปรียบเทียบปรับเพื่อยุติ
- ระเบียบกรมสรรพากร
พื้นที่นครปฐม ๑ การดาเนินคดีอาญา กรณีการยื่นแบบแสดง
ว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา
รายการภาษีเกินกาหนดและกรณีขัดหมายเรียก
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ลงนามในหนังสือมอบอานาจให้ร้องทุกข์เพื่อ - มาตรา ๓ ทวิ (๑)
ดาเนินคดีอาญา กรณีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบปรับ แห่งประมวลรัษฎากร
หรือยอมแล้วแต่ไม่ชาระค่าปรับภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
สานักงานสรรพากร (๑) ลงนามอนุมัติเปรียบเทียบปรับเพื่อยุติการ
- ระเบียบกรมสรรพากร
พื้นที่นครปฐม ๒ ดาเนินคดีอาญา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการ
ว่าด้วยการดาเนินคดีอาญา
ภาษีเกินกาหนดและกรณีขัดหมายเรียก
พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ลงนามในหนังสือมอบอานาจให้ร้องทุกข์เพื่อ - มาตรา ๓ ทวิ (๑)
ดาเนินคดีอาญา กรณีไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบ
แห่งประมวลรัษฎากร
ปรับ หรือยอมแล้วแต่ไม่ชาระค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
สานักงานธนารักษ์ อานาจในการสั่งการตามกฎหมาย
- คาสั่งกรมธนารักษ์
พื้นที่นครปฐม
(๑) การใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ 575/2562 ลงวันที่
(๒) การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับส่วน
9 กันยายน 2562
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครอง
- กฎกระทรวงว่าด้วย
ที่ราชพัสดุอยู่เดิมหรือดาเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีการ
โดยที่ราชพัสดุนั้นยังอยู่ในความครอบครองของ
ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้
ส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่
และคาสั่งที่กรมธนารักษ์กาหนด
ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดสร้าง - กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
สาธารณูปการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
และวิธีการปกครอง ดูแล
(๓.๑) สวนสาธารณะ เนื้อที่ไม่เกิน
บารุงรักษา ใช้และจัดหา
๑๐-๐-๐๐ ไร่
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
(๓.๒) สนามกีฬา ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓-๐-๐๐ ไร่
- ระเบียบที่ออกโดยอาศัย
(๓.๓) การก่อสร้างถนน สะพาน ศาลาที่พัก
อานาจตามความในกฎหมาย
ริมทาง ปูอมยาม ปูอมตารวจ ศูนย์บริการข้อมูล
ที่ราชพัสดุ
เพื่อการท่องเที่ยว หรือการดาเนินการในลักษณะ
ทานองเดียวกันในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือ
เขตชลประทานให้ใช้ที่ราชพัสดุจานวนเนื้อที่ตาม
ความจาเป็น
(๔) การส่งคืนที่ราชพัสดุ และการผ่อนผันการ
ส่งคืนที่ราชพัสดุ
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(๔.๑) การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ได้แก่

๖
ลาดับที่

ส่วนราชการ

7

ตารวจภูธรจังหวัด
นครปฐม

8

เรือนจากลาง
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ การเพิกถอนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุ การให้ความเห็นชอบผลการสอบสวน
เปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๔.๒) การขอใช้ที่ราชพัสดุนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ที่กรมธนารักษ์กาหนด
อนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือ
ตารวจ หรือรถอื่น ใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือ
ใช้เสียงไซเรน หรือเสียงสัญญาณอื่นได้
(๑) การอนุญาตให้ผู้ต้องขังกักขังปุวยในสถาน
กักขัง ออกไปตรวจรักษาและหรืออยู่พักรักษาตัว
ยังโรงพยาบาลภายนอกสถานกักขังตามความ
เหมาะสมและจาเป็นแห่งโรค
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาด ส่งออกไปทางานสาธารณะ
นอกเรือนจา หรือทัณฑสถาน
(๓) การบริหารงานของส่วนราชการกรม
ราชทัณฑ์ในเรื่องการรับจ้างหาผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการ
ใช้แรงงานผู้ต้องขัง และการดาเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของเรือนจา
(๓.๑) การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้
แรงงานผู้ต้องขัง ตลอดจนการทานิติกรรมสัญญา
หรือข้อตกลง และการอนุมัติการรับจ้างของ
เรือนจากลางนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงาน
ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ใน
วงเงินครัง้ และไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
(๓.๒) อานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่
ดาเนินการโดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
หมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงิน
ผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕62 โดยให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการดาเนินการ

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๑๓ วรรค ๒
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1216/2554 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2554
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 429/2554 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2554
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1214/2560 ลงวันที่
26 กันยายน 2560
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1392/2562 ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยเงินผลพลอยได้
จากการฝึกวิชาชีพและ
การใช้แรงงานผู้ต้องขัง
พ.ศ. 2562

๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ดังนี้ ให้เป็นอานาจของอธิบดี
- วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข)
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
- วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ค)
(ง) (จ) (ฉ) (ช)
- งานจ้างที่ปรึกษา
- งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
- การจาหน่ายพัสดุ
(๓.๓) การดาเนินการตามข้อ (๓.๒)
หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามข้อ ๑๒.๔ แห่ง
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จาก
การฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
พ.ศ. ๒๕62 ให้ดาเนินการได้ภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
(๓.๔) การอนุมัติ การจ่ายเงินผลพลอยได้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึก
วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕62
ในวงเงินครัง้ ละ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน)
(๓.๕) อานาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓.๖) ผู้ที่ได้รับมอบอานาจดังกล่าวปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ได้วางข้อกาหนด
และแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด และเมื่อ
ดาเนินการตามที่ได้รับมอบอานาจไปแล้ว
ให้รายงานกรมราชทัณฑ์และจังหวัดทราบตาม

กฎหมาย/ระเบียบ

๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

แบบรายงาน
(๔) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือ
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจา
ที่ 1665/2560 ลงวันที่
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ
4 ธันวาคม 2560
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภายในเรือนจา ดังนี้
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
(๔.๑) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือ
พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าดาเนิน
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือนจา สามารถ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง
นากล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เข้าบันทึกภาพ
และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์
และเครื่องบันทึกเสียง เข้าบันทึกเสียงในเรือนจาได้ วิดิทัศน์ ภายในเรือนจา
โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าก่อเกิดประโยชน์แก่
พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๕
เรือนจารวมถึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรม
ราชทัณฑ์
(๔.๒) การอนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจา
สามารถนากล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เข้าบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเข้าบันทึก
เสียงในเรือนจาได้
(๔.๓) การอนุญาตให้สื่อมวลชนของประเทศ
ไทย เข้าทาข่าวพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจดการบันทึกเสียง และ
สัมภาษณ์ผู้ต้องขัง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ต้องขังที่คดี
ถึงที่สุดแล้วภายในเรือนจา โดยการทาข่าว
ดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่สนับสนุนภาพลักษณ์
ที่ดีของกรมราชทัณฑ์
(๔.๔) สาหรับกรณีอื่น ๆ เช่น การใช้สถานที่
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ละคร และสิ่งอื่นใดเพื่อ
ความบันเทิง การอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้าบันทึก
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้ขออนุญาตอธิบดี
กรมราชทัณฑ์เป็นรายกรณี

๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(๕) การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้าเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการทาวิจัย ทาวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรมราชทัณฑ์
หรือในเรือนจา ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถาน
กักกัน ยกเว้นกรณีเก็บข้อมูลในการทาวิจัย
หรือทาวิ ทยานิพนธ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของกรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจา
ทัณฑสถาน สถานกักขัง สถานกักกัน ในหัวข้อ
เดียวกัน โดยเก็บข้อมูล ณ เรือนจา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน หลายแห่ง ให้ผู้อานวยการ
สานักทัณฑวิทยาเป็นผู้มีอานาจในการพิจารณา
อนุญาตเท่านั้น
(๖) พิจารณาอนุมัติเลื่อนขั้นนักโทษเด็ดขาดกรณี
ปกติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง
การเลื่อนหรือการลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวัน
ต้องโทษจาคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงนามกากับทุกแผ่น)

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1807/2560 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2560
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง
และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์
วิดิทัศน์ ภายในเรือนจา
พ.ศ. ๒๕๔๐

- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
และการแยกคุมขัง การเลื่อน
หรือการลดชั้นนักโทษเด็ดขาด
การลดวันต้องโทษจาคุก และ
การพักการลงโทษ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
(7) การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
ของลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของ
1204/2562 ลงวันที่ 27
เรือนจากลางนครปฐม โดยให้มีอานาจอนุมัติการ กันยายน 2562
จ้างหรือการเลิกจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
2563 ตามจานวน และตาแหน่งภายใต้กรอบ
เงินผลพลอยได้จากการฝึก
อัตราจ้างที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
วิชาชีพและการใช้แรงงาน
ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยคานึงถึงความจาเป็นและ
ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2562
ฐานะการเงินที่ใช้ในการจ้างเป็นสาคัญ ตามข้อ - ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
10 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผล
ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
พลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ และการใช้แรงงาน
พ.ศ. 2513
ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2562 และข้อ 14 แห่งระเบียบ
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
พ.ศ. 2513

๑๐
ลาดับที่
9

ส่วนราชการ
สถานกักกัน
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๑) การบริหารงานของส่วนราชการกรม
ราชทัณฑ์ในเรื่องการรับจ้างหาผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการฝึกวิชาชีพและ
การใช้แรงงานผู้ต้องขัง และการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุน
หมุนเวียนของสถานกักกัน
(๑.๑) การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินกิจการฝึกวิชาชีพและการใช้
แรงงานผู้ต้องขัง ตลอดจนการทานิติกรรมสัญญา
หรือข้อตกลง และการอนุมัติการรับจ้างของสถาน
กักกันนครปฐม ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ในวงเงิน
ครั้งและไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน)
(๑.๒) อานาจในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่ดาเนินการ
โดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้
จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
พ.ศ. ๒๕62 โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการดาเนินการภายในวงเงิน
ครั้งละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนี้
ให้เป็นอานาจของอธิบดี
- วิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข)
(ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช)
- วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) (ค)
(ง) (จ) (ฉ) (ช)

กฎหมาย/ระเบียบ
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1214/2560 ลงวันที่
26 กันยายน 2560
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1392/2562 ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยเงินผลพลอยได้
จากการฝึกวิชาชีพและ
การใช้แรงงานผู้ต้องขัง
พ.ศ. ๒๕62 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

๑๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

- งานจ้างที่ปรึกษา
- งานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง
- การจาหน่ายพัสดุ
(๑.๓) การดาเนินการตามข้อ (๓.๒) หากเป็น
เรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑ์ตามข้อ ๑๒.๔ แห่งระเบียบ
กรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึก
วิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕62
ให้ดาเนินการได้ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน
๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
(๑.๔) การอนุมัติ การจ่ายเงินผลพลอยได้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพและ
การใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. ๒๕62 ในวงเงินครั้งละ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
(๑.๕) อานาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือ - คาสั่งกรมราชทัณฑ์
นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปในเรือนจา
ที่ 1665/2560 ลงวันที่
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ
4 ธันวาคม 2560
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภายในเรือนจา
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
(๒.๑) การอนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือ
พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าดาเนิน
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานกักกัน
ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง
สามารถนากล้องภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เข้า
และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์
บันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง เข้าบันทึกเสียง วิดิทัศน์ ภายในเรือนจา
ในสถานกักกันได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าก่อเกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๕
ประโยชน์แก่สถานกักกันรวมถึงก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์
(๒.๒) การอนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่ง
ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาดูงานภายในสถาน
กักกัน สามารถนากล้องภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เข้าบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียงเข้าบันทึก
เสียงในเสถานกักกันได้

๑๒
ลาดับที่

๑๐

ส่วนราชการ

สานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๒.๓) การอนุญาตให้สื่อมวลชนของประเทศ
ไทย เข้าทาข่าวพร้อมทั้งบันทึกภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจดการบันทึกเสียง และ
สัมภาษณ์ผู้ถูกกักกัน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ถูกกักกันที่
คดีถึงที่สุดแล้วภายในสถานกักกัน โดยการทา
ข่าวดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่สนับสนุน
ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมราชทัณฑ์
(๒.๔) สาหรับกรณีอื่น ๆ เช่น การใช้สถานที่
ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ละคร และสิ่งอื่นใดเพื่อ
ความบันเทิง การอนุญาตให้สื่อต่างชาติเข้า
บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ให้ขออนุญาต
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพ
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภายในเรือนจา พ.ศ. ๒๕๔๐
อย่างเคร่งครัด รวมถึงกาชับการปิดบังใบหน้า
ผู้ถูกกักกันไม่ให้ปรากฏแก่สาธารณชน
(๓) การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะเข้าเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการทาวิจัย ทาวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรมราชทัณฑ์
หรือในสถานกักกันนครปฐม ยกเว้นกรณีเก็บ
ข้อมูลในการทาวิจัย หรือทาวิทยานิพนธ์ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
กรมราชทัณฑ์ หรือในเรือนจา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน ในหัวข้อเดียวกัน
โดยเก็บข้อมูล ณ เรือนจาทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน หลายแห่ง ให้
ผู้อานวยการสานักทัณฑวิทยาเป็นผู้มีอานาจใน
การพิจารณาอนุญาตเท่านั้น
(๑) อนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือกรณีอื่นๆ
ในการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน
ตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
(๒) การอนุมัติหรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบดาเนินงาน
ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กฎหมาย/ระเบียบ

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์
ที่ 1807/2560 ลงวันที่
25 ธันวาคม 2560
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง
และการถ่ายภาพ ภาพยนตร์
วิดิทัศน์ ภายในเรือนจา
พ.ศ. ๒๕๔๐

- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการว่าด้วยการ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
- ระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖1

๑๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖1
(๓) การเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
(๓.๑) การสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(๓.๒) การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการ
สรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(๓.๓) ออกคาสั่งจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม
(๓.๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุนฯ แจ้งผลการประเมินฯ ที่ไม่ผ่าน
การประเมิน
(๓.๕) การต่อสัญญาจ้าง การแก้ไข การเลิก
สัญญาจ้างกับพนักงานกองทุนฯก่อนครบกาหนด
ตามสัญญาจ้าง
(๓.6) การอนุมัติให้พนักงานกองทุนฯ
เดินทางไปราชการและระยะเวลาการเดินทางใน
ราชอาณาจักร
(๓.๗) การอนุมัติค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานกองทุนฯ
(๔) การดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
(๔.๑) การสั่งจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ
(๔.๒) ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญากู้ยืม
เงินกองทุนผู้สูงอายุและหนังสือค้าประกันการ
กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืม
รายบุคคลและประเภทเงินกู้ยืมเป็นรายกลุ่มตาม
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ
(๔.๓) ลงนามในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุน
ในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
อนุมัติ
(๕) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคาขอ และเจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจออกบัตรประจาตัวคนพิการ

กฎหมาย/ระเบียบ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติว่าด้วยการบริหาร
กองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน์ และการจัดการ
กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- ระเบียบคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วย
การบริหารกองทุน การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจัดหาผลประโยชน์ และ
การจัดการกองทุนผู้สูงอายุ
พ.ศ.2548 (ข้อ 15 )

- พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

๑๔
ลาดับที่
๑๑

๑๒

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

สานักงานจัดหางาน (๑) การหักเงินค่าปรับที่ได้รับชาระจากการ
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
จังหวัดนครปฐม
กระทาผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
ที่ ๖๙๖/๒๕๔๙ ลงวันที่
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ยกเว้นความผิด ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
เกี่ยวกับการทดสอบฝีมือก่อนนาส่งคลังเป็น
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
รายได้แผ่นดิน
ที่ ๑๑๑๔/๒๕๕๒ ลงวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
- ข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับ
ก่อนนาส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
หักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗
(๒) ดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาความผิดตาม
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ที่ ๒๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่
พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขต
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
(๓) การเปรียบเทียบปรับในบรรดาความผิดตาม - คาสั่งกรมการจัดหางาน
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่
พ.ศ. ๒๕๒๘
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙๓
การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บา้ น
(๔) การทาสัญญาเงินกู้กับผู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับ - คาสั่งกรมการจัดหางาน
งานไปทาที่บ้าน
ที่ ๖๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
(๖) การลงนามถึงอัยการจังหวัด เพื่อให้จัด
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
พนักงานอัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีในกรณีมูล
ที่ ๖๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่
คดีเกิดขึ้นที่จังหวัดนั้น ๆ
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
สานักงานสวัสดิการ (๑) การดาเนิ น คดี แพ่ ง เกี่ ยวกั บการติ ดตามหนี้ - คาสั่งกรมสวัสดิการและ
และคุ้มครอง
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การสั่งการ การปฏิบัติ คุ้มครองแรงงาน
แรงงานจังหวัด
ราชการ การแต่ ง ตั้ ง ทนายความหรื อการอื่น ใด ที่ ๑๕๙/๒๕๖๐ ลงวันที่

๑๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น คดี แ พ่ ง ในการติ ด ตามหนี้
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
(๒) การรับแบบสภาพการจ้างและสภาพการ
ทางานและหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างและสภาพการทางาน
(๓) ดาเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษเพื่อดาเนิน
คดีอาญาผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทาที่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พิจารณาอนุญาตขยายเวลาในกรณีที่
พนักงานตรวจแรงงานไม่อาจมีคาสั่งภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่รับคาร้อง ตามมาตรา ๑๒๔
วรรคสอง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑

กฎหมาย/ระเบียบ
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
- มาตรา ๑๑๕/๑
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๔๐
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง
- พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง

๑๖
ลาดับที่
๑๓

ส่วนราชการ
สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(๑) การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดาเนินคดีและบังคับคดี ดังนี้
(๑.๑) ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างนาส่งเงิน
สมทบและ/หรือเงินเพิ่มที่ค้างชาระ
(๑.๒) ออกคาสั่งให้ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นาส่งเงิน
สมทบและ/หรือเงินเพิ่ม หรือนาส่งไม่ครบจานวน
ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัยคาร้อง คาขออื่นใด
ที่เกี่ยวกับการยึด อายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน รวมถึงออกคาสั่งถอนการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินด้วย
(๑.๓) การดาเนินคดีแพ่งและ/หรือคดี
ล้มละลายในนามของสานักงานประกันสังคม
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
(๑.๔) การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สิน
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี
(๒) การดาเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
ดังนี้
(๒.๑) ลงนามในหนังสือบอกล่าวถึงผู้ออกเช็ค
ขาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือกองทุน
เงินทดแทน และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗
(๒.๒) ร้องทุกข์ เพื่อดาเนินคดีต่อผู้กระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ โดยมี
อานาจดาเนินการจดกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งมี
อานาจถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟูอง หรือยอม
ความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในชั้นศาล

- พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๐
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗
- ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
- ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
- พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. ๒๕๓๗
- กฎหมายอื่นที่มีโทษทาง
อาญา เช่น พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(๓) การร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษดาเนินคดีอาญา
ตามกฎหมาย หรือยอมความกันโดยถูกต้องตาม
กฎหมายในชั้นศาล ดังนี้
(๓.๑) ประมวลกฎหมายอาญา
(๓.๒) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
(๓.๓) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓.๔) กฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา
โดยมีอานาจดาเนินการในกรณีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงที่สุด รวมทั้งมีอานาจใน
การถอนคาร้องทุกข์ หรือถอนฟูอง หรือยอม
ความกันตามที่กฎหมายกาหนด
(๔) พิจารณาและอนุมัติคาขอขยายหรือเลื่อน
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
กาหนดเวลาแจ้งรายการต่าง ๆ ต่อกองทุน หรือ
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๒, ๔๘,
ยื่นคาร้องเรียกเงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ ให้แก่ ๔๙, ๕๒
บุคคลดังต่อไปนี้
(๔.๑) นายจ้างผู้ซึ่งมีหน้าที่แจ้งการประสบ
อันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหายของลูกจ้าง แต่
มิได้ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บปุวย
หรือสูญหาย และคาร้องขอรับเงินทดแทน ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พงศ. ๒๕๓๗
(กท.๑๖) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
ทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย
เจ็บปุวย หรือสูญหาย
(๔.๒) ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐
ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีลูกจ้างประสบ
อันตราย หรือเจ็บปุวย หรือสูญหาย มิได้ยื่นคา
ร้องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย
หรือเจ็บปุวย หรือสูญหาย
(๔.๓) นายจ้าง หรือลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตาม
มาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งได้รับคาสั่ง หรือคาวินิจฉัย หรือ
การประเมินเงินสมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่
มิได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่ง หรือคาวินิจฉัย หรือการประเมิน
เงินสมทบนั้น

๑๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๕) การจาหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชาระออกจาก
บัญชีเป็นสูญ ดังนี้
(๕.๑) หนี้ที่นายจ้างค้างชาระเงิน กองทุน
ประกันสังคม รายละไม่เกินสองแสนบาท
(๕.๒) หนี้ที่นายจ้างค้างชาระเงินกองทุนเงิน
ทดแทน รายละไม่เกินห้าหมื่นบาท

กฎหมาย/ระเบียบ

- ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนว่าด้วย
การรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน
เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทนว่าด้วย การรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกองทุนเงินทดแทน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
- หนังสือสานักงานประกันสังคม
ที่ รง ๐๖๐๔/ว๖๐๑ ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่อง
แนวปฏิบัติขั้นตอนการติดตาม
หนี้กองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
(๖) เป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับคาขอรับประโยชน์
- พระราชบัญญัติประกันสังคม
ทดแทนตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง
พ.ศ. ๒๕๓๓
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม ที่ ๕๓๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และสั่งเพิ่มเงินทดแทน
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
การขาดรายได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๗) พิจารณาและมีคาสั่งว่าผู้ยื่นคาขอกลับเป็น
- พระราชบัญญัติการกลับ
ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิกลับเป็นผู้ประกันตนตาม
เป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน
- คาสั่งสานักงานประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่ ๔๔๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(8) พิจารณาเกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อน
- พระราชบัญญัติประกันสังคม
กาหนดเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา
พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
39 ตามมาตรา 84/1 แห่งพระราชบัญญัติ
เพิ่มเติม มาตรา 29 และ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
มาตรา 84/1
- คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ที่ 11648/2562 ลงวันที่
6 กันยายน 2562

๑๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

๑๔

สานักงานพลังงาน
จังหวัดนครปฐม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะน้ามัน)
(๑) ต่ออายุใบอนุญาต แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอน
ใบอนุญาตและออกใบแทน สาหรับถังขนส่ง
น้ามัน
(๒) ควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อ
น้ามันและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงการขนส่ง
น้ามันโดยถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับ
ถังขนส่งน้ามันที่มีอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงการ
ขนส่งน้ามันโดยถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผล
บังคับใช้
(๓) ควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อ
น้ามันและอุปกรณ์ ครบวาระหกปี ตาม
กฎกระทรวงการซ่อมบารุงถังเก็บน้ามันและถัง
ขนส่งน้ามัน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อ
น้ามันและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงควบคุม
ไอน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ (เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว)
(๕) ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต แก้ไข
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งออกใบแทนใบอนุญาต
สาหรับสถานีบริการก๊าซ สถานีบรรจุก๊าซ สถานที่
ใช้ก๊าซลักษณะที่สาม ถังขนส่งก๊าซ ร้านจาหน่าย
ก๊าซลักษณะที่สอง โรงเก็บก๊าซลักษณะที่สอง
(๖) ออกใบอนุญาต ร้านจาหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง
(๗) เห็นชอบผลทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซกรณี
ครบวาระ สาหรับสถานีบริการก๊าซ สถานีบรรจุ
ก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะที่สาม ถังขนส่งก๊าซ
ร้านจาหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง โรงเก็บก๊าซ
ลักษณะที่สอง สถานที่ใช้ก๊าซลักษณะสอง
ร้านจาหน่ายก๊าซลักษณะที่สอง และโรงเก็บก๊าซ
ลักษณะที่สอง
(๘) รับแจ้งและออกใบรับแจ้ง สถานที่ใช้ก๊าซ
ลักษณะที่สอง ร้านจาหน่ายก๊าซลักษณะที่หนึ่ง
โรงเก็บก๊าซลักษณะที่หนึ่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๓
(๙) จดและออกใบทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะน้ามัน)
- กฎกระทรวงการขนส่งน้ามัน
โดยถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. ๒๕๕๘
- กฎกระทรวงการซ่อมบารุง
ถังเก็บน้ามันและถังขนส่ง
น้ามัน พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงควบคุมไอน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
(เฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว)

- พระราชบัญญัติการค้าน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๐
ลาดับที่

๑๕

ส่วนราชการ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑
(๑๐) รับแจ้งและออกใบรับแจ้ง ตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๒
(๑๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ออกใบแทน และแจ้ง
ยกเลิกตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๓
(12) สั่งหยุดประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา 15
(13) ดาเนินคดีผู้ฝุาฝืนพระราชบัญญัติการค้า
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑) การดูแลรักษาที่ดิน/อาคารศาสนสมบัติกลาง - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และวัดร้างที่อยู่ภายในเขตจังหวัด รวมทั้งการ
พ.ศ. 2505 มาตรา 35 ทวิ
ระงับข้อพิพาท การแจ้งความร้องทุกข์ การ
มาตรา 40
ดาเนินคดีกับบุคคลผู้กระทาละเมิดหรือบุกรุก
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
(2) การอนุญาตให้เปิดเผยหรือรับรองเอกสารทุก ของราชการ พ.ศ. 2540
ชนิดที่มีอยู่ที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(3) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
มาตรา 4
ตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กาหนด การต่อสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาเช่า
ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัยและมีเนื้อที่รายละไม่เกิน
๒๐๐ ตารางวา โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบารุงศา
สนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด
ให้จังหวัดมีอานาจจัดทาสัญญาเช่าได้คราวละ
ไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(4) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า
- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
มาตรา 40
ตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - ระเบียบสานักงาน
กาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เช่าอาคารศาสนสมบัติกลาง เพื่ออยู่อาศัย และ
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
หรือเพื่ออยู่อาศัย และประกอบการค้า
และเงินบารุงศาสนสมบัติ
โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบารุงศาสนสมบัติกลาง
พ.ศ. 2556
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด ให้มีอานาจ
จัดทาสัญญาเช่าได้คราวละไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับ
อนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(5) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า
การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าตาม
ประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง หรือที่ดินวัดร้าง
เพื่อใช้ทานา และคิดค่าเช่าไม่เกินขั้นสูงที่
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ประจาตาบลกาหนดไว้ โดยอนุโลมตาม
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคิดอัตราค่าบารุง
ศาสนสมบัติกลาง ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดไว้
ให้มีอานาจจัดทาสัญญาเช่าได้มีกาหนดคราวละ
ไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้าง
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
(6) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า
การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า
สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
ตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

กาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้
ทาสวน โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ
ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด
ให้มีอานาจจัดทาสัญญาเช่าได้ มีกาหนดคราวละ
ไม่เกิน ๓ ปี ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูก
สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(7) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า
การโอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่า
สืบแทน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
ตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง
เพื่อทาการเพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ครั้งแรกได้ภายใน ๑๒ เดือน และให้
คิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนดให้มี
อานาจจัดทาสัญญาเช่าได้กาหนดคราวละไม่เกิน
๓ ปียกเว้น การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ
เช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับ
อนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(8) การขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน สอบเขต
แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน การระวังชี้แนวเขตและ
รับรองเขตที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
(9) การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลในสัญญาเช่ารายปี
และสัญญาเช่านานปี โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด
(10) ออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาว
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทาง
พ.ศ. 2522 มาตรา 34, 35
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
และ 36
(11) การอนุญาตปลูกสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
และดัดแปลงบ้านพักอาศัย หรืออาคาร
สิ่งปลูกสร้างของเอกชนและหน่วยงานราชการ

๒๓
ลาดับที่

๑๖

ส่วนราชการ

สานักงานสถิติ
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ในที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างที่ให้เช่า
ยกเว้น อาคารและหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่า
เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
(12) การออกหนังสือรับรองสภาพวัด
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
(13) การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อ
สานักงานพระพุทธศาสนา
ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
ข้อ 9(1)
(14) ลงนามในหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้
- กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง
สร้างวัด
การรวม การย้ายและการยุบ
เลิกวัดการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยกวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ
อยู่จาพรรษา พ.ศ. 2559
ข้อ 6(1)(ก)
(๑) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกบัตร - พระราชบัญญัติสถิติ
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- คาสั่งสานักงานสถิติแห่งชาติ
(๒) ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนรถยนต์และ
ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
รถจักรยานยนต์ของสานักงานสถิติจังหวัด
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
(๓) การดาเนินการชาระภาษีรถยนต์และ
- พระราชบัญญัติรถยนต์
รถจักรยานยนต์ของสานักงานสถิติจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประจาปี
- ระเบียบกรมการขนส่ง
ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๕๔
- คาสั่งสานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ ๓๘๐/๒๕๕๔ ลงวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
(๔) การติดตาม ให้คาแนะนา การดาเนินงานของ พ.ศ.๒๕๖๐
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
พร้อมทั้งประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์การ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
เรียนรู้ ICTชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่จัดตั้งแล้ว
และสังคมแห่งชาติ
ทุกปี
ที่ ๑๕๗/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๔
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๕) ดาเนินการในกระบวนการให้ยืม/ขอรับ
อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการ
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และ
บริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔

๑๗

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- คาสั่งสานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร และ
บริการสื่อสาธารณะสาหรับ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
(6) อนุมัติให้บุคคลยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรูป
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
(เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet))
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
ซึ่งอยู่ในความรับชอบของสานักงานสถิติแห่งชาติ การบริหารพัสดุภาครัฐ
ไปใช้นอกสถานที่ราชการ ของสานักงานสถิติ
พ.ศ. 2560 ข้อ 208 และ
แห่งชาติ และติดตามทวงพัสดุคืนภายใน 7 วัน
ข้อ 211
นับแต่วันครบกาหนดยืม
- คาสั่งสานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ 155/2562 ลงวันที่
22 เมษายน 2562
สานักงาน
(๑) การมอบอานาจในการอนุมัติโครงการ หรือ - คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัด หลักสูตรการฝึกอบรมการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ที่ ๑๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่
นครปฐม
โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดงาน
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง
หรืออนุมัติให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การอนุมัติ
การมอบอานาจในการอนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสาหรับการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ
และการจัดงานที่สานักงาน สาธารณสุขเป็นผู้จัด การจัดประชุม การฝึกอบรม
หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
การจัดงาน การประชุม
ระหว่างประเทศและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบ
คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๔๔๓ / ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๒๕
ลาดับที่
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(๒) ดาเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม - คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อชาวชนบท และตามโครงการกระจายแพทย์
ที่ 1649/2561 ลงวันที่
หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน ตามคาสั่งกระทรวง
28 ธันวาคม ๒๕61 เรื่อง
สาธารณสุข ที่ 1649/2561 ลงวันที่ 28
มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
ธันวาคม 2561 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดปฏิบัตริ าชการแทน
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการ เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและตาม
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
เพื่อชาวชนบท และตาม
โครงการกระจายแพทย์หนึ่ง
อาเภอหนึ่งทุน
(๓) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
เกี่ยวกับการดาเนินการขออนุญาตตาม
สาธารณสุข ที่ 516/2557
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ลงวันที่ 3 มีนาคม ๒๕57
พ.ศ. 2504 และตามกฎกระทรวงกาหนด
เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการ
เงื่อนไข วิธีการขอรับอนุญาตและการดาเนินการ
เกี่ยวกับการยื่นคาขออนุญาต
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกาลังวัสดุ
ตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
พลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
ปรมาณูเพื่อสันติให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๔) ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ในการอนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก
สาธารณสุข ที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๓
อินเตอร์เน็ตครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
(ห้าแสนบาทถ้วน)
เรื่อง มอบอานาจให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 509/2549
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549
เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งตู้ ATM
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 363/2549
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
- หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘
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(๕) ออกหนังสือทวงถามให้ผู้ประสบภัยจากรถ - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการสังกัด สาธารณสุข ที่ 2806/2548
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548
ดาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับผู้ประสบภัยซึ่ง
เข้ารักษาและบริษัทประกันภัย
ดาเนินการกรณีบริษัทประกันภัยคดีถูกฟูอง
ล้มละลาย
(๖) ลงนามแทนปลัดกระทรวงในข้อตกลง
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
การให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
สาธารณสุข ที่ 1838/๒๕๔๘
เครือข่ายประกันสังคมเฉพาะกรณีหน่วยบริการ
ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๔๘
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
เรื่อง มอบอานาจการลงนาม
ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่ต้องทาข้อตกลงกับสานักงาน
ในข้อตกลงการให้บริการทาง
ประกันสังคม
การแพทย์ของสถานพยาบาล
เครือข่ายประกันสังคม
(๗) ดาเนินการขอหนังสืออนุญาตรถระหว่าง
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศในนาม
สาธารณสุข ที่ ๑๖๐๔/๒๕๔๗
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามมติครม.
เรื่อง มอบอานาจดาเนินการ
หรือระเบียบตามที่กรมขนส่งทางบกกาหนด
ขอหนังสืออนุญาตรถระหว่าง
ประเทศ และเครื่องหมายแสดง
ประเทศ
(๘) อนุมัติสั่งซื้อหนังสือใช้ในราชการอนุมัติ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
เบิกจ่ายค่าซื้อกุญแจล็อคครัชเบรครถยนต์
สาธารณสุข ที่ ๒๘๐๐/๒๕๔๖
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาศาล ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่
เรื่อง มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ
ราชการแทน
(๙) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ค่าเช่าที่พักเท่าที่ๆจ่ายจริง แต่ไม่เกิน
สาธารณสุข ที่ ๒๘๐๐/๒๕๔๖
๓๐๐ บาท โดยไม่ต้องออกใบเสร็จ
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖
ค่าวัสดุ
เรื่อง มอบอานาจให้ปฏิบัติ
ค่ารับรองประเภทอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ราชการแทน
ในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการ
และถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และวิทยุ
ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
(๑๐) การเช่า การขอใช้บริการและการเบิกจ่าย - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ค่าใช้จ่ายในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
สาธารณสุข ที่ ๑๑๗๕/๒๕๔๔
การอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยใช้
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔
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เงินบารุงของหน่วยบริการ หรือเงินนอกงบประมาณ เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
อื่นใด
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน
(๑๑) การแต่งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานของ สาธารณสุข ที่ ๑๗๔๔/๒๕๔๖
รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ลาไปฝึกอบรม ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการ
ไม่สามารถจัดหาบิดาหรือมารดา หรือพี่น้องร่วม
จังหวัดปฏิบัตริ าชการแทนใน
บิดาหรือมารดาเดียวกัน มาเป็นผู้ค้าประกันได้
เรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ลาไป
ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศและต่างประเทศไม่
สามารถจัดหาผู้ค้าประกันได้
(๑๒) มอบอานาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทา
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ประกันภัยรถราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง สาธารณสุข ที่ ๓๖๓/๒๕๔๙
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
๒๕๔๘
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๔๙ ลงวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
(๑๓) การเบิกค่าตอบแทนหรือค่าปุวยการ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์
สาธารณสุข ที่ ๒๗๐๔/๒๕๔๓
และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทาการชันสูตรพลิกศพ
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนในการอนุมัติเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน หรือค่าปุวยการ
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่า
ที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ได้ทาการชันสูตรพลิกศพ
(1๔) การขออนุญาตและออกใบอนุญาต
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
1๔.1 การอนุญาตขายยาในจังหวัดที่อยู่ใน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เขตอานาจนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5)
1๔.2 ยาแผนปัจจุบัน
พ.ศ.2530
1) การอนุญาตนายาแผนปัจจุบัน
- คาสั่งสานักงาน
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 12
คณะกรรมการอาหารและยา
2) การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตนา ที่ 112/2547 ลงวันที่
ยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 17 23 กุมภาพันธ์ 2547
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3) การออกใบแทนใบอนุญาตนายา
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 28
4) การอนุญาตให้ย้ายสถานที่เก็บยา
สาหรับสถานที่นายาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 30
5) การรับแจ้งและการอนุญาต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สาหรับ
ใบอนุญาตนายาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 33
6) การรับแจ้งการจัดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสาหรับใบอนุญาต
นายาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรา 33 ทวิ
7) การรับแจ้งการพ้นหน้าที่ของ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สาหรับใบอนุญาตนายาแผน
ปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 34
8) การแจ้งการเลิกกิจการ สาหรับ
ใบอนุญาตนายาแผนปัจจุบันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 35
9) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้
ขายยาที่เหลือสาหรับใบอนุญาตนายาแผน
ปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 36
10) การรับแจ้งแสดงความจานง
ประกอบกิจการต่อจากผู้ตาย และการพิจารณา
ดาเนินการสาหรับใบอนุญาตนายาแผนปัจจุบัน
เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 37
11) รับรายงานการนาเข้ายาแผน
ปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 85
และจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทราบ
12) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ของสถานที่นาสั่ง
ยาแผนปัจจุบัน เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
ก ) การเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินกิจการ
ค) การเปลี่ยนเวลาทาการ
ง) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของ
ผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินกิจการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด

๒๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
จ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
ประจาสถานที่
ฉ) การเปลี่ยนชื่อถนน ตาบลหรือ
แขวง อาเภอหรือเขตจังหวัด
13) การขยายหรือลดสถานที่หรือ
เนื้อที่ของสถานที่นาสั่งยาแผนปัจจุบัน ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
14) การเพิ่มสถานที่เก็บยาของ
สถานที่นาสั่งยาแผนปัจจุบัน ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติยา
พ.ศ.2510
1๔.3 ยาแผนโบราณ
1) การอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
และการอนุญาตนายาแผนโบราณเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา 46
2) การอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต
ผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนายาแผน
โบราณเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 51
3) การออกใบแทนใบอนุญาตผลิต
ยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนายาแผนโบราณ
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 60
4) การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิตยา
สถานที่เก็บยาแผนโบราณ ตามมาตรา 62
5) การรับแจ้งและการอนุญาต
เกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สาหรับ
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนา
สั่งยาแผนโบราณ ตามมาตรา 63
6) การรับแจ้งการจัดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ สาหรับ
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนา
สั่งยาแผนโบราณตามมาตรา 63 ทวิ
7) การรับแจ้งการพ้นหน้าที่ของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติการ สาหรับใบอนุญาตผลิตยาแผน
โบราณ หรือใบอนุญาตนาสั่งยาแผนโบราณ ตาม
มาตรา 64
8) การแจ้งการเลิกกิจการ สาหรับ
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ หรือใบอนุญาตนา
สั่งยาแผนโบราณ ตามมาตรา 65

กฎหมาย/ระเบียบ

๓๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
9) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้
ขายยาที่เหลือสาหรับใบอนุญาตผลิตยาหรือ
ใบอนุญาตนาสั่งยา ตามมาตรา 66
10) รับแจ้งการแสดงความจานง
ประกอบกิจการต่อจากผู้ตาย และการพิจารณา
ดาเนินการสาหรับใบอนุญาตผลิตยาหรือ
ใบอนุญาตนาสั่งยา ตามมาตรา 67
11) รับรายงานการผลิตหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 85 และจัดส่ง
ให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ
12) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ของ
สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นาสั่งยา
แผนโบราณ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
ก) การเพิ่มผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ข) การเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนิน
กิจการ
ค) การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิ่มเติมชื่อสถานที่
ง) การเปลี่ยนเวลาทาการ
จ) การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของ
ผู้รับอนุญาต ผู้ดาเนินกิจการ หรือผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ
ฉ) การเปลี่ยนแปลงเลขหมาย
ประจาสถานที่
ช) การเปลี่ยนชื่อถนน ตาบล
หรือแขวง อาเภอหรือเขตจังหวัดการเปลี่ยนชื่อ
ถนน ตาบลหรือแขวง อาเภอหรือเขตจังหวัด
13) การขยายหรือลดสถานที่ หรือ
เนื้อที่ของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณหรือสถานที่
นาสั่งยาแผนโบราณ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
14) การเพิ่มสถานที่เก็บยาของ
สถานผลิตยาแผนโบราณ หรือสถานที่นาสั่งยา
แผนโบราณ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

กฎหมาย/ระเบียบ

๓๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๑๕) การขึ้นทะเบียนตารับยา
ยาแผนโบราณ
1) การอนุญาตให้ผลิตหรือนาสั่งยา
ตัวอย่าง เพื่อขอขึ้นทะเบียนตารับยาเฉพาะที่
ตารับยาสมุนไพรเดี่ยว ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟูาทะลาย
โจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็นยา
สามัญประจาบ้าน ที่มีชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทา
สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คาเตือน ตามข้อ 3
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยา
สามัญประจาบ้านแผนโบราณ ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2542 จานวน 27 ตารับยา
2) การอนุญาตขึ้นทะเบียนตารับยา
แผนโบราณ ตามมาตรา 79 และการแก้ไข
รายการในทะเบียนตารับยาตามมาตรา 81
เฉพาะสมุนไพรเดี่ยว ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟูาทะลาย
โจร มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็น
ยาสามัญประจาบ้าน ที่มีชื่อ ส่วนประกอบ วิธีทา
สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คาเตือน ตามข้อ 3
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญ
ประจาบ้านแผนโบราณ ลงวันที่ 26 มิถุนายน
2542 จานวน 27 ตารับยา
3) การออกใบแทนใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนตารับยา ตามมาตรา 87 เฉพะที่จังหวัด
เป็นผู้อนุญาต
(๑๖) การโฆษณา เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้น
ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ยกเว้นการโฆษณาทางสื่อ
โทรทัศน์
ยาแผนปัจจุบนั และยาแผนโบราณ
(๑๗) การอนุญาตให้โฆษณาขายยาตาม
มาตรา 88 ทวิ
เมื่อมีการอนุญาตให้โฆษณาใน 1) ถ้าการ
อนุญาตนั้นเป็นการอนุญาตให้โฆษณาทางวิทยุ
กระจายเสียง เครื่องขยายเสียง หรือทางสิ่งพิมพ์
อันเป็นที่เห็นได้ว่าสื่อดังกล่าว มีการกระจาย
เผยแพร่ข้ามเขตรับผิดชอบได้โดยสภาพให้ถือว่า
การอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาต ครอบคลุม
ในเขตพื้นที่ที่สื่อการโฆษณานั้นเผยแพร่ไปถึงด้วย
๑) การสั่งให้ระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นว่าเป็น
การโฆษณาฝุาฝืนตามมาตรา 90 ทวิ

กฎหมาย/ระเบียบ

๓๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต
(๑๘) การสั่งพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตยา โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการยา ตามมาตรา 95
และตามมาตรา 96
(๑๙) การผ่อนผันขยายระยะเวลาให้ขายยาที่เหลือ
หลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 100
(๒๐) การสั่งถอนคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อน
กาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการยา
ตามมาตรา 98
วัตถุออกฤทธิ์
(๒๑) การอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
ประเภท 3 หรือประเภท 4 ในเขตจังหวัด
นครปฐม
๒๑.1 การออกใบอนุญาต ตามมาตรา 16
๒๑.2 การต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 24
๒๑.3 การออกใบแทนใบอนุญาต
ตามมาตรา 40
๒๑.4 การย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม
สถานที่ขาย ตามมาตรา 42
๒๑.5 การเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาต (รายการที่แก้ไขตามมาตรา16
มาตรา 20 มาตรา 28 ) ตามมาตรา 43
๒๑.6 การรับแจ้งยกเลิกใบอนุญาต ตาม
มาตรา 44
(๒๒) การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในเขตจังหวัดนครปฐม ตามมาตรา 79 และ
มาตรา 80
ยาเสพติด
(๒๓) การอนุญาตให้จาหน่าย หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท
2 ตาม มาตรา 17 เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ
(๒๔) การอนุญาตให้จาหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 3 ตามมาตรา 20
(๒๕) การต่ออายุใบอนุญาตจาหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
เฉพาะใบอนุญาตตามข้อ 1 และใบอนุญาตผลิต
จาหน่าย หรือนาเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 23

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2545
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ 112/2547
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่า

๓๓
ลาดับที่

๑๘

ส่วนราชการ

สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ราชการจังหวัด
(๒๖) การออกใบแทนใบอนุญาต ใบอนุญาต
- คาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้
อาหารและยา ที่ 43/2548
โทษในประเภท 2 เฉพาะใบอนุญาตตามข้อ 1
ลงวันที่ 19 มกราคม 2548
และใบอนุญาตผลิต จาหน่าย นาเข้า หรือส่งออก เรื่อง มอบอานาจเลขาธิการ
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 35 คณะกรรมการอาหารและยา
(๒๗) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
ตามกฎหมายเฉพาะให้ผู้ว่า
ใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตตามข้อ 1
ราชการจังหวัด (ฉบับที่ 2)
(๒๘) การให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
- พระราชบัญญัติพลังงาน
ใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้ นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559
โทษประเภท 3 (ให้สอดคล้องกับใบอนุญาตขาย - คาสั่งสานักงาน
ยาแผนปัจจุบัน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒๙) การสั่งพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตยาเสพติด ที่ 516/2557 ลงวันที่
ให้โทษตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยความเห็น หรือ
3 มีนาคม 2557
คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด - คาสั่งจังหวัดนครปฐม
ให้โทษ ตามมาตรา 52 และ มาตรา 53
ที่ 870/2559 ลงวันที่
(๓๐) การยกเลิกใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตตาม
4 พฤษภาคม 2559
ข้อ 1 และข้อ 2
- หนังสือที่ วท 0404/ว 2648
(๓๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการยื่นคาขอ
ลงวันที่ 18 เมษายน 2560
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ และตามกฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไข
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดาเนินการ
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกาลัง วัสดุ
พลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550
(32) การอนุญาต ให้ประกอบกิจการขาย
- พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตจังหวัด
สมุนไพร พ.ศ.2562
นครปฐม
(๑) ดาเนินการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสาร - คาสั่งกรมปศุสัตว์
เร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอโกนิสท์
ที่ ๔๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(β-Agonist)
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
(๑.๑) การออกใบรับรอง ตามข้อ ๖
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอด เงื่อนไขการรับรองฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง
สารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์
หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
(β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐
(β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๒) การต่ออายุใบรับรอง ตามข้อ ๘
แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์

๓๔
ลาดับที่

๑๙

ส่วนราชการ

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๓) การเพิกถอนการรับรอง ตามข้อ ๑๑
และข้อ ๑๒ แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๔) พิจารณาอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๔
แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปลอดสารเร่งเนื้อแดง หรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์
(β-Agonist) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ เมื่อผู้รับมอบอานาจได้ดาเนินการตามที่
มอบอานาจไว้แล้ว ให้แจ้งกรมปศุสัตว์และจังหวัด
นครปฐมทราบด้วย
(๒) เปรียบเทียบ บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑) ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ
ในฐานะผู้ให้กู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ
สถาบันเกษตรกร อนึ่ง ในการลงนามในหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ ในฐานะผู้ให้กู้แทนกรม
ส่งเสริมสหกรณ์กับสถาบันเกษตรกร และการลง
นามในการทานิติกรรมจดทะเบียนรับจานองและ
ไถ่ถอนจานองทรัพย์สินแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
นี้ สาหรับเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นผู้ดูแล ยกเว้น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)
ที่ได้ดาเนินการในสัญญาก่อนหน้าคาสั่งนี้ ให้มีผล
บังคับและผูกพันตามคาสั่งเดิม
(๒) การจานองทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกัน
เงินกู้ การบังคับจานอง การถอนจานอง หรือ
ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้กู้ยืมไป
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
(๓) ดาเนินคดีทั้งปวงแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย จนเสร็จสิ้นคดี
ส่วนในคดีปกครองให้ดาเนินคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เงินกองทุนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็น
โจทก์ฟูองคดี หรือถูกฟูองคดีจนเสร็จคดี รวมทั้ง
ให้มีอานาจในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ถอนคาร้อง

กฎหมาย/ระเบียบ

- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖
- หนังสือมอบอานาจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ ๑๑๐๕/๘๖๙๕
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

- หนังสือมอบอานาจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ ๑๑๑๕/๙๒๐๐
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- หนังสือมอบอานาจ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ กษ ๑๑๐๕/๕๒๗๐
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ทุกข์ ในคดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทก์ยื่น
ฟูอง หรือถูกฟูองเป็นจาเลย อันเป็นผลมาจาก
การปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ยื่นฟูอง หรือถูก
ฟูองในนามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในนามอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ให้มีอานาจลงนามใน
หนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการ เป็นทนายความ
ว่าต่างหรือแก้ต่าง ในคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบ
อานาจให้พนักงานอัยการมีอานาจดาเนิน
กระบวนพิจารณาใดไปในทางจาหน่างสิทธิได้ด้วย
เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝุายหนึ่งร้องขอ
การถอนฟูอง การประนีประนอมยอมความ การ
สละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกา
หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้มี
อานาจในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม และรับ
เอกสารคืนจากศาล จนถึงให้ดาเนินการบังคับใน
คดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น อนึ่ง การประนีประนอม
ยอมความในการตกลงประนีประนอมยอมความ
กับคู่ความนั้นให้มีอานาจสาหรับเงินกองทุนที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีทุนทรัพย์พิพาท
ไม่เกินสองล้านบาทถ้วน ยกเว้น เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ให้มีอานาจในกรณีที่มีทุนทรัพย์พิพาท
ณ วันฟูองไม่เกินห้าล้านบาทถ้วน
(๔) อนุ มั ติ ใ ห้ ส หกรณ์ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น พั ฒ นา - คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ ทุ ก สั ญ ญารวมกั น ไม่ เ กิ น สหกรณ์ ล ะ ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายในจัง หวัดที่ รับผิดชอบ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เว้ น แต่ ก รณี ก ารให้ กู้ ยื ม เงิ น เป็ น รายโครงการ
เฉพาะหรือโครงการพิเศษ ที่กาหนดให้ผู้มีอานาจ
อนุมัติไ ว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้เป็นไปตามโครงการ
กาหนด
(๕) โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กลุ่ ม - คาสัง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและ ที่ ๒๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่
การตลาด
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(๕.๑) อนุมัติให้กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การผลิตและการตลาดได้ ภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๕.๒) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัด
ชาระหนี้ รับชาระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร

๓๖
ลาดับที่

๒๐

ส่วนราชการ

สานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
นครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๕.๓) อนุญาตขยายเวลาผ่อนผันการชาระ
หนี้เงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดได้ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ และภายในระยะเวลา
โครงการ
(๕.๔) อนุมัติเบิกจ่ายเงินจ่ายขาด จานวน
๑๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายให้กลุ่มเกษตรกร
นาไปดาเนินการติดตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทาประโยชน์
ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว
(๒) ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. สัญญา
แปลงหนี้ใหม่ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือรับ
สภาพความรับผิดและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา
ดังกล่าว พร้อมทั้งการบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเรียกให้ผู้กู้
และผู้ทาสัญญารับรองผูกพันตนอย่างลูกหนี้รว่ ม
ชาระเงินกู้ให้กับ ส.ป.ก. โดยให้ทาสัญญาขึ้นเป็น
สองฉบับส่งมอบให้แก่คู่สัญญาฉบับหนึ่ง ส่วนอีก
ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ที่จัดทาสัญญา
อานาจเกี่ยวกับการดาเนินคดี
(๓) ดาเนินคดีทั้งปวงของ ส.ป.ก. ทั้งคดีแพ่ง
คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจนกว่าคดีนั้นจะ
ถึงที่สุดและให้มีอานาจในการบังคับคดีได้จนเสร็จ
การ ในคดีที่ส.ป.ก. เป็นโจทก์หรือจาเลย หรือ
เป็นผู้ฟูองคดีหรือผู้ถูกฟูองคดีไม่ว่าจะได้ยื่นฟูอง
หรือถูกฟูองในนาม ส.ป.ก. ในนามเลขาธิการ
ส.ป.ก.หรือในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ระบุชื่อมา
ด้วย รวมทั้งให้มีอานาจในการจัดทาและลงนาม
ในสัญญาผ่อนชาระหนี้ จัดทาสัญญารับสภาพหนี้
จัดทาสัญญาค้าประกัน ตลอดจนมีอานาจในการ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การร้องทุกข์ กล่าวโทษ
โดยอานาจที่มอบดังกล่าวให้รวมถึงการมีอานาจ
ลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็น

กฎหมาย/ระเบียบ

- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๙๙/๒๕๕๓ ลงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๗๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การให้กู้ยืม
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๕
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๕๙๓/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
ทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดีได้ทุกชั้นศาล
หรือมีอานาจลงนามในหนังสือมอบอานาจหรือ
มอบฉันทะ ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีปกครอง
แทน ทั้งในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครอง
สูงสุด รวมทั้งให้มีอานาจรับเงินคืนจากศาล
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีหรือค่าฤชา
ธรรมเนียมศาล รับหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทน
จากศาลหรือจากหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
และรับเอกสารคืนจากศาล สาหรับการดาเนิน
กระบวนการพิจารณาใดๆ ไปในทางจาหน่ายสิทธิ
ของ ส.ป.ก. เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝุาย
หนึ่งเรียกร้อง การถอนฟูอง การถอนคาร้องทุกข์
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือ
การใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือการขอให้
พิจารณาคดีใหม่ เป็นอานาจของเลขาธิการ
ส.ป.ก. ดังนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการ
ส.ป.ก. ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ให้
ดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ส.ป.ก. ก่อน
(๓.๑) ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งกับ
ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กรณีทุนทรัพย์ที่ฟูองไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้เสนอขอผ่อนชาระ
หนี้เป็นรายเดือนละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
และกรณีทุนทรัพย์ที่ฟูองเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้เสนอขอ
ผ่อนชาระหนี้เป็นรายเดือน ๆ ละไม่น้อยกว่า
๔,๕๐๐ บาท หาก ส.ป.ก.จังหวัด และพนักงาน
อัยการผู้ดาเนินคดีมีความเห็นสอดคล้องกัน
ประการใด ให้มีอานาจประนีประนอมยอมความ
ได้ โดยให้คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้
ของลูกหนี้และผลประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ
(๓.๒) ถอนฟูองในคดีแพ่งซึ่งจาเลยได้ชาระ
หนี้ให้กับ ส.ป.ก. ครบถ้วนตามคาขอท้ายฟูอง
รวมทั้งดอกเบี้ยตามกฎหมายและค่าฤชาธรรม
เนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืน
(๓.๓) แจ้งความเห็นไม่อุทธรณ์หรือฎีกา
หากพนักงานอัยการได้มีหนังสือสอบถาม

กฎหมาย/ระเบียบ

๓๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ความประสงค์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา ในคดีแพ่ง
ซึ่งศาลมีคาพิพากษาให้ ส.ป.ก. ชนะคดีเต็มตาม
ฟูองในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์
อานาจในการอนุญาต ปรับปรุงและซ่อมแซม - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ถนนและอนุญาตการขุดลอกคลอง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๔) พิจารณาอนุญาตการขอปรับปรุงและ
ที่ ๒๙๕/๒๕๕๐ ลงวันที่
ซ่อมแซมถนนซึง่ มิได้ใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทั้งที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
ทาให้มาตรฐานของถนนไม่เปลี่ยนแปลงหรือทา
ให้มาตรฐานของถนนเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น
เปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ทั้งนี้ให้
รายงาน ส.ป.ก.ทราบทุกวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี
(๕) พิจารณาอนุญาตการขุดลอกคลองโดยไม่ใช้
ที่ดินเพิ่มขึ้น แต่ทาให้มาตรฐานของคลอง
เปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม ทั้งนี้ให้รายงาน ส.ป.ก.
ทราบทุกวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี
การเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืน
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
(๖) ให้มีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ให้แก่ ส.ป.ก. ภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ที่ ๓๘๓/๒๕๔๗ ลงวันที่
ได้รับหนังสือ
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
(๗) กรณีที่ไม่สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวคืน
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ภายในเวลาที่กาหนดไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตาม ให้จัดทาประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งให้ทราบว่า ที่ ๔๙๕/๒๕๔๗ ลงวันที่
เอกสารเลิกใช้แสดงเป็นหลักฐานแห่งการนั้นแล้ว ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗
ตั้งแต่วันที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิ
การเข้าทาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยให้
ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
และที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านแห่งท้องที่
ที่ดินตั้งอยู่แห่งละหนึ่งฉบับ มีกาหนดสามสิบวัน
(๘) ติดตาม เร่งรัด จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและ
หนี้สินของเกษตรหรือสถาบันเกษตรกรอัน
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทางราชการได้ลงทุนไปหรือ
ให้กู้ยืมตามสัญญา
(๙) รายงานผลการดาเนินการให้ ส.ป.ก.และ
จังหวัดทราบ หลังจากที่ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว

๓๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

การทานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ของสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
(๑๐) การจดทะเบียนโอน การจดทะเบียนรับโอน - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
สิทธิหรือการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมหรือสิทธิรวมใน ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของ ส.ป.ก.ตาม
ที่ ๓๘๔/๒๕๔๗ ลงวันที่
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๑๑) การยื่นคาขอรังวัดสอบเขต คาขอแบ่งแยก
คาขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา
(๑๒) การยื่นคาเพื่อขอรังวัดสอบเขต คาขอรวม
ที่ดิน หรือการยื่นคาขอแบ่งแยก และจดทะเบียน
แบ่งแยกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.
(๑๓) การยื่นคาขอจดทะเบียนแบ่งแยก หรือ
แบ่งหักที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. เพื่อ
ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์
(๑๔) การยื่นคาขอออกหนังสือสาคัญแสดงสิทธิ
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.
(๑๕) การยื่นคาขอและรับหนังสือสาคัญแสดง
สิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก.
(๑๖) การยื่นคาขอแก้ไขการจดทะเบียน การโอน
สิทธิหรือการรับโอนสิทธิหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. ให้
ถูกต้องตามหลักฐานของทางราชการ
(๑๗) ให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อัน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามคาสั่งนี้จนเสร็จการ
(๑๘) รายงานผลการดาเนินการให้ ส.ป.ก.และ
จังหวัดทราบ หลังจากที่ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
การจัดทา ลงนาม และพิจารณาบอกเลิก
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สัญญาเช่าซื้อ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและหนังสือรับภาระหนี้
ที่ ๘๙/๒๕๔๗ ลงวันที่
(๑๙) จัดทาและลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อ
๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
เกษตรกรรม สัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และหนังสือรับภาระหนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม
และ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา หรือหนังสือ
รับภาระหนี้ และพิจารณาบอกเลิกสัญญา

๔๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
พร้อมเรียกสัญญาคืนสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และรายงานผลการดาเนินการ
ให้เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมทราบทุกครั้ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
(๒๐) ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือ
เตือนให้ผู้เช่าหรือผู้เช่าซื้อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้
กาหนดไว้ในข้อสัญญา ตลอดจนดาเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในข้อสัญญา
และรายงานผลการดาเนินการให้เลขาธิการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและ
จังหวัดทราบทุกครั้งที่ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
(๒๑) อุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งเปรียบเทียบ
คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทาประโยชน์ ตามมาตรา ๖๐
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

กฎหมาย/ระเบียบ

- ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๖๐
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๒๐๖/๒๕๔๘ ลงวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๔๘
- คาสั่งสานักงานการปฎิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๒๔๗/๒๕๔๗ ลงวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗

(๒๒) ติดตามทวงหนี้ และดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ได้รับการชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา
กู้ยืมเงินระหว่าง ส.ป.ก. และสถาบันเกษตรกร
และตามขั้นตอนที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ทงั้ นี้ไม่รวมการฟูองร้อง บังคับคดี
การจัดทา ลงนาม สัญญาเก็บเงินคืนทุน
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
(๒๓) จัดทาและลงนามในสัญญาเก็บเงินคืนทุน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึก
ที่ ๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่
ต่อท้ายสัญญา และพิจารณาบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
พร้อมเรียกสัญญาคืนสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และรายงานผลการดาเนินการให้
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ทราบทุกครั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้
ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
(๒๔) ติดตาม เร่งรัด จัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือ
เตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในข้อ
สัญญา ตลอดจนดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ได้กาหนดไว้ในข้อสัญญา และรายงานผลการ
ดาเนินการให้เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมและจังหวัดทราบทุกครั้งที่ดาเนินการ

๔๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ตามคาสั่งแล้ว
(๒๕) ดาเนินการพิจารณาออกหนังสือยินยอม
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ให้กับเกษตรกรหรือประชาชนผู้ได้รับทะเบียน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
บ้านหรือทะเบียนบ้านชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ที่ ๖๔/๒๕๔๗ ลงวันที่
เกษตรกรรม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
อนุญาตใช้กระแสไฟฟูากับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
(๒๖) ดาเนินการวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมให้แก่ - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก่อสร้างอาคาร โรงเรือนที่ไม่เกินสมควรสาหรับ
ที่ ๑๐๑๔/๒๕๔๕ ลงวันที่
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองในแปลงเกษตรกรรม ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์จากสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒๗) ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อ
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
การปฏิรูปที่ดิน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ ๑๐๑๓/๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
(๒๘) จัดทาและลงนามในข้อตกลงต่อท้ายสัญญา - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
ที่ ๙๒๑/๒๕๔๔ ลงวันที่
เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ในการเรียก
๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
เก็บค่าเช่าตามข้อ ๑. ของข้อตกลงดังกล่าว
ให้คานวณเพื่อเรียกเก็บในอัตราร้อยละ ๓ ของ
ราคาประเมินของกรมที่ดินสาหรับแปลงที่ดินที่
ให้เช่านี้ หากไม่มี ให้คานวณจากราคาประเมิน
ของกรมที่ดินแปลงที่ดินที่ใกล้ที่สุด
การจัดทาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญา - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
เข้าทาประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนือ่ งกับ ที่ ๔๖๙/๒๕๔๓ ลงวันที่
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา
๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
๓๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๒๙) จัดทาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญา
เข้าทาประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ประกอบกิจการสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือบันทึกต่อท้ายสัญญา

๔๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ดังกล่าว
(๓๐) ติดตามเร่งรัดจัดเก็บหนี้สิน ออกหนังสือ
เตือนให้ผู้เช่าหรือผู้รับสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ได้กาหนดไว้ในข้อสัญญา ตลอดจนดาเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในข้อสัญญา
และรายงานผลการดาเนินการให้เลขาธิการ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ
ทุกครั้งที่ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
(๓๑) พิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน สาหรับกิจการ - คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
สาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ดินในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่
ขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชา ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
รัฐในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีที่อยู่ในอานาจพิจารณา
อนุญาตของเลขาธิการสานักงานการปฏิรูปเพื่อ
เกษตรกรรมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการมอบหมายให้
เลขาธิการสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อ
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖
การขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๓๒) การยื่นคาขอออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ ที่ ๑๒๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่
ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือคาขอใด ๆ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว รวมถึง
เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ กรณีหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินเป็นอันตราย ชารุด หรือสูญหาย
(๓๓) แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือให้ถ้อยคา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกระทาการที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการตามคาสั่งนี้จนเสร็จการ
(๓๔) รายงานผลการดาเนินงานให้ ส.ป.ก. และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทราบหลังจากที่
ดาเนินการตามคาสั่งแล้ว
การบริหารพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
(35) อนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของ
พนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมติ

๔๓
ลาดับที่
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คณะรัฐมนตรี ประกาศของคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระเบียบ
หนังสือเวียน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานราชการ
(36) การอนุมัติการจ่ายเงินยืมราชการ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15(4) โดยนา
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้
โดยอนุโลมหรือตามที่คณะกรรมการบริหาร
ราชการกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
(37) อนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในเรื่องอื่นๆ ได้ทุก
ประเภทตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี
หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กาหนด หรือตามประกาศหรือคาสั่งสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งระเบียบ
หนังสือเวียนและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานราชการ
(38) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นประธาน
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงาน
(39) การมอบอานาจนี้ ยกเว้นในเรื่องที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็น
อย่างอื่น หรือห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ หรือ
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือบุคคลใดโดยเฉพาะ
การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูป
ที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่
9 หน่วยงาน
200/2562 ลงวันที่
(40) การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาหรับ
22 กุมภาพันธ์ 2562
กิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขต
- ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป

๔๔
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ปฏิรูปที่ดิน กรณีอยู่ในอานาจพิจารณาอนุญาต
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย
ของเลขาธิการ ส.ป.ก. ตามระเบียบคณะกรรมการ การมอบหมายให้เลขาธิการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการมอบหมาย ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตการ
ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาอนุญาตการใช้
ใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ
สาธารณูปโภค และกิจการ
ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 เฉพาะในส่วน
อื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ของกิจการ และพื้นที่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะ
พ.ศ. 2536
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
เท่านั้น
ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้
ส.ป.ก. และจังหวัดทราบ ภายหลังที่ดาเนินการ
ตามคาสั่งแล้ว
การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพือ่
- คาสั่งสานักงานการ
ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(41) การขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่ 450/2562 ลงวันที่
เพื่อดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่
26 เมษายน 2562
กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร
และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์
ได้ดีกว่าเดิม
ทั้งนี้ให้รายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้
ส.ป.ก. และจังหวัดทราบ ภายหลังที่ดาเนินการ
ตามคาสั่งแล้ว
ลงนามใบอนุญาต ใบรับรอง การต่ออายุ
- พระราชบัญญัติสงวนและ
ใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต ใบแทนใบรับรอง
คุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. ๒๕62
และการโอนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
- คาสั่งกรมประมง ที่
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ. 2562 ดังนี้
979/2562 ลงวันที่
(๑) ใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวนหรือ 22 พฤศจิกายน 2562
สัตว์ปุาคุ้มครอง (สป.9)
(2) ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ปุาคุ้มครองที่ได้มา
จากการเพาะพันธุ์ (สป. 11)
(3) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ปุา
คุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๕)
(4) ใบอนุญาตให้ครอบรองสัตว์ปุาคุ้มครอง
ชั่วคราว (สป.29)
(5) ใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ปุา
หรือผลิตภัณฑ์ที่ทาจากซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง
(สป.30)
(6) การต่ออายุใบอนุญาต
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(7) ใบแทนใบอนุญาต และใบแทนใบรับรอง
(8) การโอนใบอนุญาต
(๑) เป็นเจ้าพนักงานทะเบียน เพื่อปฏิบัติการตาม - คาสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ที่ ๗๖/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
- พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕
(๒) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน
- คาสั่งกรมทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่ ๒๕๙/๒๕๔๖
ทางปัญญาและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกรมทรัพย์สิน
(๒.๑) ให้คาแนะนา คาปรึกษา การจดทะเบียน ทางปัญญาว่าด้วยการบริการ
หรือการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และ
ข้อมูลการจดทะเบียนและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
(๒.๒) ให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาในส่วน
(๒.๓) รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ ภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒.๓.๑) ข้อมูลลิขสิทธิ์
- ประกาศกรมทรัพย์สิน
(๒.๓.๒) ข้อมูลความลับทางการค้า
ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง
(๒.๓.๓) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลและขอรับบริการ
(๒.๔) จัดส่งคาขอแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่
ปัญญาและคาขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมหลักฐาน ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ประกอบคาขอที่ได้รับไว้ไปยังกรมทรัพย์สินทาง - ระเบียบกรมทรัพย์สิน
ปัญญา เพื่อพิจารณาภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้ ทางปัญญาว่าด้วยการแจ้ง
รับคาขอ และจัดทารายงานสรุปผลการ
ข้อมูลและขอรับบริการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบอานาจให้กรม
ข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
ทรัพย์สินทางปัญญาทราบเป็นประจาทุกเดือน
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
โดยให้รายงานภายในวันที่ ๔ ของเดือนถัดไป
- ประกาศกรมทรัพย์สิน
พร้อมทั้งสาเนารายงานจังหวัดทราบ
ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการ
ข้อมูลความลับทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
- ประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เรื่อง การแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

๔๖
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๓) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา ตามบัญชีการมอบอานาจ
และหลักเกณฑ์การใช้อานาจ
(๓.๑) ให้คาแนะนา คาปรึกษา การแจ้ง
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
(๓.๒) ให้บริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
(๓.๓) รับแจ้งข้อมูลตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
(๓.๔) จัดส่งแบบการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาพร้อมหลักฐานประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับไว้ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อ
ทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง
และให้จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบอานาจให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทราบเป็นประจาทุกเดือน โดยให้รายงานภายใน
วันที่ ๔ ของเดือนถัดไป พร้อมทั้งสาเนารายงาน
จังหวัดทราบ

(๔) การพิจารณาออกหนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณีตามความตก
ลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
สินค้าเกษตร ๒๐ รายการ (นอกโควตา) ได้แก่

กฎหมาย/ระเบียบ
- ระเบียบกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาว่าด้วยการแจ้ง
ข้อมูลและขอรับบริการ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
- คาสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ ๑๕๒/๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๑๖, ๑๗, ๑๘
- กฎกระทรวงว่าด้วยการ
กาหนดผลิตภัณฑ์ซีดีและ
อุปกรณ์ของเครื่องจักร
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เรื่อง การกาหนด
แบบรายการที่ต้องแจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ทาการผลิต หรือว่าจ้างทา
การผลิต การเปลี่ยนแปลง
รายการ การย้ายสถานที่ผลิต
เครื่องหมายรับรองการผลิต
เครื่องหมายรับรองงาน
ต้นแบบ การจัดทาบัญชีของ
ผู้ทาการผลิต การได้มาหรือ
มีไว้ในครอบครอง หรือ
จาหน่าย จ่าย โอน เครื่องจักร
และการได้มาหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติก
ตามพระราชบัญญัติการผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๔๘
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์

๔๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๑)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๕)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่
๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๑๗)
พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑๔๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
สินค้าเกษตร ๑๗ รายการ
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออก
หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชาระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) สาหรับ
ภาษีนอกโควตาสินค้าเกษตร
๑๗ รายการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออก
หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชาระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การ

๔๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(๔.๑) นมและครีม ที่ไม่ทาให้เข้มข้นและไม่
เติมน้าตาล หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ รวมทั้ง
เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
(๔.๒) นมและครีมที่ทาให้เข้มข้นหรือเติม
น้าตาล หรือสารทาให้หวานอื่น ๆ เฉพาะที่เป็นผง
เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่
เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้าหนัก
(๔.๓) มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น
(๔.๔) หอมหัวใหญ่
(๔.๕) กระเทียม
(๔.๖) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
(๔.๗) ชาใบและชาผง
(๔.๘) พริกในตระกูลไปเปอร์ไม่บดและไม่ปุน
และบดหรือปุน
(๔.๙) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(๔.๑๐) ข้าว
(๔.๑๑) ถั่วเหลืองจะทาให้แตกหรือไม่ก็ตาม
(๔.๑๒) เนื้อมะพร้าวแห้ง
(๔.๑๓) น้ามันถั่วเหลืองและแฟรกชันของ
น้ามันถัวเหลืองจะทาให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม
แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี
(๔.๑๔) น้ามันมะพร้าวและแฟรกชันของ
น้ามันมะพร้าว
(๔.๑๕) กากน้ามันและกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้
จากการสกัดน้ามันถั่วเหลืองจะบดหรือทาให้เป็น
เพลเลดหรือไม่ก็ตาม

การค้าโลก (WTO) สาหรับ
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เมล็ดถั่วเหลือง
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออก
หนังสือรับรองแสดงการได้รับ
สิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก
(WTO) สาหรับสินค้าเมล็ดถั่ว
เหลือง ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
กากถั่วเหลือง
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการออก
หนังสือรับรองแสดงการ
ได้รับสิทธิชาระภาษีตาม
พันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลก (WTO) สาหรับ
สินค้ากากถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๘
ถึงปี ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน๒๕๕๗
หมายเหตุ : ระเบียบกระทรวง
พาณิชย์ตามข้อ ๖- ๘ จะมีการ
แก้ไขปรับปรุง ทุก ๓ ปี

๔๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๕) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า แบบ เอ (Form A)

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติ
ทางการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง
การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงการค้าสินค้าของ
อาเซียน (ASEAN Trade in
Goods Agreement: ATIGA)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตาม
ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม. ๒๕๕๙

๕๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๖) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า แบบ ดี (Form D)

(๗) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า แบบ อี (Form E)

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการพิจารณา
ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออก กระทาการหรือ
งดเว้น กระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
(The Agreement on
Trade in Goods of the
Framework Agreement

๕๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
on Comprehensive
Economic Co-operation
between the Association
of Southeast Asian Nations
and the People’s
Republic of China)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลง ว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
กลุ่มประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลง
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

๕๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้า
ต่างประเทศ ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ระบบสิทธิพิเศษทางการค้า
ระหว่างประเทศกาลังพัฒนา
(The Global System of
Trade Preferences
among Developing
Countries : GSTP)
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่

๕๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๘) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ เจเทปปา (Form JTEPA)

กฎหมาย/ระเบียบ
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาออกหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้นกระทา
การที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและ
ญี่ปุนสาหรับความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจ
(The Japan -Thailand
Economic Partnership
Agreement : JTEPA)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า ตามความ
ตกลงระหว่างราชอาณาจักร
ไทย และญี่ปุนสาหรับความ
เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้า ระหว่าง

๕๔
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๙) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
แบบ เอฟทีเอ (Form FTA)
(๙.๑) ไทย - ออสเตรเลีย (THAILAND USTRALIA)
(๙.๒) ไทย - อินเดีย (THAILAND INDIA)

กฎหมาย/ระเบียบ
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้น
กระทาการที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงการค้าเสรี ไทย ออสเตรเลีย (Thailand –
Australia Free Trade
Agreement : TAFTA)
- ความตกลงเขตการค้าเสรี
ไทย - อินเดีย (Thailand –
India Free Trade
Agreement : TIFTA)
- แจ้งความกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง การออก
หนังสือรับรองแหล่งกาเนิด
สินค้าตามความตกลงเขต
การค้าเสรีไทย - อินเดีย
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์

๕๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๐) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ อาเซียน - อินเดีย (Form AI)

กฎหมาย/ระเบียบ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
กรณี ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ส่งออกกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และสาธารณรัฐอินเดีย
(Agreement on Trade in
Goods under the
Framework Agreement
on Comprehensive
Economic Cooperation
between the Association

๕๖
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
of Southeast Asian
Nations and the
Republic of India : AIFTA)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือ ทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ
ระหว่างสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และสาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
กรณี ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ส่งออกกระทาการหรืองด
เว้นกระทาการที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่

๕๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๑๑) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ อาเซียน - ญี่ปุน (Form AJ)

กฎหมาย/ระเบียบ
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/ ๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ
ระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุน (The Agreement on
Comprehensive
Economic Partnership
among Member States
of the Association of
Southeast Asian Nations
and Japan : AJCEP)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออก หนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความ
ตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ญี่ปุน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
ความตกลงต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และญี่ปุน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง

๕๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๒) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ อาเซียน - เกาหลี (Form AK)

กฎหมาย/ระเบียบ
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่างๆ
ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐเกาหลี (The ASEAN
- Korea Free Trade Area :
AKFTA)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก

๕๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
ลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่าง
รัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาออกหนังสือ
รับรองถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการ หรืองดเว้น
กระทาการที่ก่อ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๖๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๓) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ อาเซียน -ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
(Form AANZ)

กฎหมาย/ระเบียบ
- ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน –
ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์
(The Agreement Establishing
the ASEAN - Australia New Zealand Free
Trade Area : AANZFTA)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตาม
ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙

๖๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๔) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ ไทย - ชิลี (Form TC)

กฎหมาย/ระเบียบ
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติ ในการพิจารณา
ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตาม
ความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐชิลี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

๖๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๕) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ ไทย - เปรู (Form TP)

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอและ
การออกหนังสือรับรองแสดง
การได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน
สาหรับสินค้าที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การ
การค้าโลกที่นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลง
การค้าเสรีระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
กรณีผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ส่งออกกระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการที่ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ความตกลงว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู
(The Framework
Agreement on Closer
Economic Partnership
between the Kingdom
of Thailand and the

๖๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
Republic of Peru)
- พิธีสารเพื่อเร่งการเปิดเสรี
การค้าสินค้าและอานวย
ความสะดวกทางการค้า
(The Protocol between
the Kingdom of Thailand
and the Republic of Peru
to Accelerate the
Liberalization of Trade in
Goods and Trade Facilitation)
- พิธีสารเพิ่มเติมพิธีสาร
ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่ง
การเปิดเสรีการค้าสินค้า และ
อานวยความสะดวกทาง การค้า
(Additional Protocol to
the Protocol between
the Kingdom of Thailand
and the Republic of Peru
to accelerate the
Liberalization of Trade in
Goods and Trade Facilitation)
- พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
ภายใต้พิธีสารระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งการ
เปิดเสรีการค้าสินค้าและ
อานวยความสะดวกทาง
การค้า (Second additional
Protocol to the Protocol
between the Kingdom of
Thailand and the
Republic of Peru to
accelerate the
Liberalization of Trade in
Goods and Trade Facilitation)

๖๔
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
- พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
ภายใต้พิธีสารระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งการ
เปิดเสรีการค้าสินค้าและ อา
นวยความสะดวกภายใต้
กรอบความตกลงว่าทาง
การค้า (Third additional
Protocol to the Protocol
between the Kingdom of
Thailand and the
Republic of Peru to
accelerate the
Liberalization of Trade in
Goods and Trade Facilitation)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยความ
เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาล แห่งสาธารณรัฐเปรู
และพิธีสารเพื่อเร่งการเปิด
เสรีการค้าสินค้าและอานวย
ความสะดวกทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙

๖๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๖) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า แบบ ซีโอ ทั่วไป (Form C/O GENERAL)

กฎหมาย/ระเบียบ
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
ผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๖๖
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๑๗) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบ ซีโอ เม็กซิโก
(Form C/O MEXICO หรือ ANEXO III)

(๑๘) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า แบบ ซีโอ ไก่ (Form C/O ไก่ หรือ
Certificate of Origin for Imports of
agricultural products into the European
Economic Community)

กฎหมาย/ระเบียบ
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- บันทึก สานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ
กรุงเม็กซิโก ที่ ๓๑๐๑๐/๓๑๘
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- บันทึกการเจรจาการค้า
ระหว่างสหภาพยุโรปกับ
ราชอาณาจักรไทย (Agreed
Minutes between
the European Community
and the Kingdom of
Thailand) ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- กฎระเบียบคณะกรรมาธิการ
ยุโรปว่าด้วยการบริหารโควตา

๖๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๑๙) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าสาหรับสินค้าหัตถกรรมทั่วไป
(Certificate of Origin Handicraft or
Handloom Products)

กฎหมาย/ระเบียบ
ภาษีเนื้อสัตว์ปีกที่มีถิ่นกาเนิด
ในประเทศบราซิล ประเทศ
ไทยและประเทศที่สามอื่น ๆ
ที่ ๖๑๖/๒๐๐๗ ลงวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
Commission Regulation
(EC) No 616/2001 of
4 June 2007)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การขอหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าเนื้อไก่ใส่
เกลือหรือแช่ในน้าเกลือ และ
เนื้อไก่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้
เสีย ที่ส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปภายใต้โควตาภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ ตก
ลงทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
กรณีผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้นกระทา
การที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๘
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(๒๐) พิจารณาออกหนังสือรับรองการชาระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนาเข้าข้าวโพด ปลาปุน
และกากถั่วเหลือง

กฎหมาย/ระเบียบ
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่า
ด้วยการนาสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๗๔)
พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที่
๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนาเข้า
ข้าวโพด ปลาปุน และ กากถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ ๑๙)
พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่
๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ (ฉบับที่ ๘๕)
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
การชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ
ในการนาเข้าวัตถุดิบ อาหาร
สัตว์ ข้าวโพด ปลาปุน
กากถั่วเหลือง พ.ศ. ๒๕๓๖
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๓๖
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความตก
ลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์
พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
เรื่อง บัญชีรายชื่อสินค้าที่
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

๖๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๒๑) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า
มันสาปะหลังหรือผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง

(๒๒) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า
หอมแดง

กฎหมาย/ระเบียบ
หรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวตามระบบ
เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (A.T.A.
CARNET) ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การนาสินค้าเข้ามา
ในราชอาณาจักรตามความ
ตกลงการค้าเสรี ไทย ออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้มันสาปะหลัง
และผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่๒๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้นาเข้าการรายงานและ
ตรวจสอบการนามัน
สาปะหลังหรือ
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.
๒๕๕๖ ลงวันที่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้หอมแดงเป็น

๗๐
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๒๓) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าส้ม

(๒๔) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าเครื่อง
ในสุกร

กฎหมาย/ระเบียบ
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
จัดระเบียบในการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้นาเข้า การรายงานและ
ตรวจสอบการนาหอมแดงเข้า
มาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้ส้มเป็นสินค้า
ที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัด
ระเบียบในการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้นาเข้าการรายงาน และ
ตรวจสอบการนาส้มเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้เครื่องในสุกร
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

๗๑
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๒๕) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า
พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ

(๒๖) การพิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้า
ยางรถใหม่

กฎหมาย/ระเบียบ
เป็นผู้นาเข้าการรายงานและ
ตรวจสอบการนาเครื่องในสุกร
เข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้พัดลม
หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้นาเข้า การรายงานและ
ตรวจสอบการนาพัดลม
หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ
เข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้ยางรถใหม่
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน

๗๒
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๒๗) พิจารณารับขึ้นทะเบียนเป็นผู้นาเข้าเครื่อง
ทาน้าอุ่นและน้าร้อนระบบก๊าซ

(๒๘) พิจารณาทาบัตรประจาตัวผู้ส่งออก นาเข้าสินค้า และบัตรประจาตัวผู้รับมอบอานาจ
(๒๙) การพิจารณาตรวจคุณสมบัติของสินค้า
ทางด้านถิ่นกาเนิด

กฎหมาย/ระเบียบ
เป็นผู้นาเข้า การรายงานและ
ตรวจสอบการนายางรถใหม่
เข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๖
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้เครื่องทา
น้าอุ่นและน้าร้อนระบบก๊าซ
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือ
รับรองและต้องปฏิบัติตาม
มาตรการจัดระเบียบในการ
นาเข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้นาเข้าการรายงานและ
ตรวจสอบการนาเครื่องทา
น้าอุ่นและน้าร้อนระบบก๊าซ
เข้ามาในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้าน ภาษี
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง

๗๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.
๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า กรณี
ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก
กระทาการหรืองดเว้นกระทา
การที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร
ตอนที่ ๐๑ ถึงตอนที่ ๒๔
(สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป)
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แบบขอรับการตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้าน
ถิ่นกาเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษีศุลกากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตกลง
ระหว่างราชอาณาจักรไทย
และญี่ปุนสาหรับความเป็น
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร
ตอนที่ ๒๕ ถึงตอนที่ ๙๗
(สินค้าอุตสาหกรรม)

๗๔
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง แบบขอรับการตรวจ
คุณสมบัติของสินค้าทางด้าน
ถิ่นกาเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษีศุลกากร
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘
(๓๐) การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่น - คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
กาเนิดสินค้า
ที่ ๓๙๔/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความตก
ลงทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการปฏิบัติทางการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาออก
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการที่ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓๑) พิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
สินค้า แบบ ซีโอ ปลา (FORM C/O ปลา หรือ
ที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่
Certificate of Origin for imports of
๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
products subject to special non - ข้อตกลงในรูปแบบหนังสือ
preferential import arrangements into the แลกเปลี่ยนระหว่างประชาคม
European Union)
ยุโรปและราชอาณาจักรไทย
ตามข้อ ๒๔:๖ และข้อ ๒๘
ของความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การค้า (แกตต์) ๑๙๙๔

๗๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ
(Agreement in the form
of an Exchange of
Letters between the
European Community
and the Kingdom of
Thailand pursuant to Article
XXIV:6 and Article XXVIII of
the General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT)
1994 relating to the
modification of concessions)
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙
- กฎระเบียบคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ที่ ๖๘๓/๒๐๐๖
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
(Council Regulation (EC)
No 683/2006 of 27
February 2006)
- กฎระเบียบคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ที่ ๘๔๗/๒๐๐๖
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
(Commission Regulation
(EC) No 847/2006 of
8 June 2006)
- กฎระเบียบคณะกรรมาธิการ
ยุโรป ที่ ๒๐๑๕/๒๔๔๗
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(Commission Implementing
Regulation (EU) No
2015/2447 of
24 November 2015)
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง การขอ
หนังสือรับรองถิ่นกาเนิดสินค้า
ปลาที่ปรุงแต่งหรือทาไว้ไม่ให้
เสีย ที่ส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปภายใต้โควตาภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๖
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(๓๒) พิจารณาอนุญาตส่งออกข้าว

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการพิจารณา
ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้า กรณีผู้ประกอบการ
หรือผู้ส่งออกกระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการที่ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
- คาสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ ๕๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้ข้าวเป็น
สินค้าที่ต้องขออนุญาตใน
การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการส่งข้าวออกไป
นอกราชอาณาจักร
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๔
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๐
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๑
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๗
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
และ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

๗๗
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(33) การพิจารณาออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าแบบอาเซียน-ฮ่องกง (Form AHK)

กฎหมาย/ระเบียบ
- ประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ ฉบับที่ ๙๙
(พ.ศ.๒๕๓๔) เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการส่งข้าว
เอกชนออกไปนอก
ราชอาณาจักร
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
- คาสั่งกรมการค้าต่างประเทศ
ที่ 113/2562 ลงวันที่
4 มิถุนายน 2562
- ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน – ฮ่องกง
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามกรอบ
ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-ฮ่องกง พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้าตามความ
ตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศหรือการปฏิบัติทาง
การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2548 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง การตรวจคุณสมบัติ
ทางด้านถิ่นกาเนิดที่จะขอใช้
สิทธิพิเศษทางด้านภาษี
ศุลกากร พ.ศ.2549
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549
- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ
เรื่อง มาตรการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ออกหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค้าต่อผู้ประกอบการหรือ
ผู้ส่งออกที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

๗๘
ลาดับที่

๒๓

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

การค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2562
สานักงาน
(๑) ลงนามใบอนุญาตเรื่องการอนุญาตต่างๆ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
การมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
และสิ่งแวดล้อม
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมป่าไม้หรือผู้ว่าราชการ
หมวด ๕ ข้อ ๒๒, ๒๓ (๑)(๒)
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสั่งอนุมัติ อนุญาตแล้ว ดังนี้
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
(๑.๑) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ การควบคุมการแปรรูปไม้
เครื่องจักร (อนุญาต ๑)
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙
(๑.๒) การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ - ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
แรงคน (อนุญาต ๒)
การควบคุมการแปรรูปไม้
(๑.๓) การอนุญาตทาการแปรรูปไม้เพื่อ
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
การค้า (อนุญาต ๓)
พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๑.๔) การอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๐
(อนุญาต ๕)
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการ
(๑.๕) การอนุญาตให้นาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่ นาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อ
มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพ หรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่
ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้ายออก
เคยอยู่ในสภาพที่เป็นสิ่งปลูก
นอกจังหวัด
สร้างหรือเครื่องใช้เคลื่อนย้าย
ออกนอกจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๖) การอนุญาตค้าของปุาหวงห้าม
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗)
(ข.ป.หวงห้าม ๓)
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑
(๑.๗) การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งของ
(พ.ศ. ๒๕๑๗)
ปุาหวงห้าม (ข.ป.หวงห้าม ๔)
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๔
(๑.๘) การอนุญาตทาไม้สักและไม้ยางในที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๑๘) และ ข้อกาหนด
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)
(๒) การอนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒.๑) การอนุญาตทาการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อ - ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วย
การค้า (อนุญาต ๔)
การควบคุมการแปรรูปไม้
(๒.๒) การอนุญาตมีไม้แปรรูปไว้ใน
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
ครอบครอง (อนุญาต ๖)
พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๒.๓) การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๐
เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด - ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
การควบคุมการแปรรูปไม้

๗๙
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

(๒.๔) การอนุญาตแก้ไขอาณาเขตและ
สาระสาคัญในใบอนุญาตให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง

ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๙, ๒๐
- ระเบียบกรมปุาไม้ ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒
- ประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง
การให้ผู้รับอนุญาตตั้ง
โรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้
แปรรูปออกหนังสือกากับ
ไม้แปรรูป ประกาศ ณ วันที่
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
- ประกาศกรมปุาไม้ เรื่อง
ให้ผู้รับอนุญาตค้าหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม เครื่องใช้ หรือ
สิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้
หวงห้าม ประกาศ ณ วันที่
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
การนาไม้หรือของปุาเคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙.๒
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
การนาไม้หรือของปุาเคลื่อนที่
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๓๖
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วย
การควบคุมการแปรรูปไม้
ตามพระราชบัญญัติปุาไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔

(๒.๕) การอนุญาตออกใบคู่มือคนงานหรือผู้
รับจ้างของผู้รับอนุญาต

(๒.๖) การอนุญาตประทับตราประจาต่อ
หนังสือกากับไม้แปรรูป

(๒.๗) การอนุญาตประทับตราประจาต่อ
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
(๒.๘) การลงนามอนุญาตใบเบิกทางนาไม้
หรือของปุาเคลื่อนที่
(๒.๙) การอนุญาตรับแจ้งการนาไม้หรือ
ของปุาเข้าเขตด่านปุาไม้
ทั้งนี้ให้รวมถึงการดาเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การอนุญาตลาดับที่ ๑ และ ๒ ดังต่อไปนี้
ก. การออกใบแทนใบอนุญาต
ข. การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
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พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๓๗
(๓) มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. - มาตรา ๓ พ.ร.บ. สวนปุา
สวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) มอบหมายให้เป็นนายทะเบียนเลือ่ ยโซ่ยนต์ - มาตรา ๓ พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์
ตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๕) การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาล ตามที่มอบให้
มอบอานาจ พ.ศ.๒๕๕๐
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้
หมวด ๕ มาตรา ๒๓ (๑)
๕.๑ แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ - คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล
กิจการน้าบาดาล ตามมาตรา ๓๓
ที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่
๕.๒ สั่งและกาหนดวิธีการใหผูรับใบอนุญาต ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประกอบกิจการน้าบาดาลแกไขเพื่อปองกันความ ข้อ ๔, ๕
เสียหายตอสิ่งแวดลอมในเขตน้าบาดาลตามที่
- พระราชบัญญัติน้าบาดาล
เห็นสมควร ตามมาตรา ๓๔
พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓๓, ๓๔,
๕.๓ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้า
๓๕
บาดาล เมื่อปรากฎว่าผูรับใบอนุญาตฝาฝืนหรือ
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล
พ.ศ.๒๕๒๐ หรือ กฎกระทรวง หรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา ๓๕
๕.๔ ดาเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีอาญา
และคดี ป กครอง ที่ เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ น้ า
บาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน
ดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล
และการบัง คับคดีในคดีดัง กล่าวแล้วแต่กรณีจน
เสร็จการ อาทิ
(๑) ร้องทุกข์ หรือถอนคาร้องทุกข์ ใน
คดีอาญา
(๒) การแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่น
คนเดี ย วหรื อ หลายคนเพื่ อ ที่ จ ะด าเนิ น คดี ต าม
กระบวนการพิจารณาคดีความในศาล
(๓) ดาเนินกระบวนการพิจารณาใดไป
ในทางจาหน่ายสิทธิของกรมทรัพยากรน้าบาดาล
หรือมอบอานาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นที่
ได้รับแต่งตั้งตาม (๒) มีอานาจดาเนินกระบวนการ
พิจารณาใดไปในทางจาหน่ายสิทธิของกรมทรัพยากร
น้าบาดาล เช่น การยอมรับตามที่คู่ความหรือคู่กรณี
อีกฝุายหนึ่งเรียกร้องการถอนฟูอง การประนีประนอม
ยอมความ รวมทั้งการดาเนินการสละสิทธิหรือ
การใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการ
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24

สานักงานแรงงาน
จังหวัดนครปฐม

25

สานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม
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ขอให้พิจารณาคดีใหม่
(๔) ลงนามในใบมอบฉันทะหรือหนังสือ
มอบอานาจเพื่อให้บุคคลใดรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม
ทรัพย์สิน หรือเอกสารจากศาลหรือจากหน่วยงาน
บังคับคดีของศาลปกครองหรือกรมบังคับคดีจาก
การยึดทรัพย์การขออายัดทรัพย์ การร้องขัดทรัพย์
การขอเฉลี่ยทรัพย์และเพื่อให้บุคคลใดดาเนินการ
ใดๆอันจาเป็นในการดาเนินคดีปกครอง คดีอาญา
คดีเพ่ง และคดีล้มละลายและการบังคับคดี
ปกครอง คดีอาญา คดีเพ่งและคดีล้มละลาย
5.5 การจาหน่ายพัสดุของสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ยืม
ครุภัณฑ์จากกรมทรัพยากรน้าบาดาล ไปใช้งาน
จนครุภัณฑ์ชารุดเสื่อมสภาพ หรือดาเนินการอื่น
ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้าบาดาลจะพึงปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับครุภัณฑ์ที่ยืม
ไปใช้งาน
ออกคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานในประเทศ - ระเบียบกระทรวงแรงงาน
และออกบัตรประจาตัวอาสาสมัครแรงงาน
ว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน
ในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ณ
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(1) การบริหารงบประมาณ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
1.1 การโอนเงินจัดสรร และหรือการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินจัดสรรภายใต้
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน ให้ถือ
งบประมาณรายจ่าย
ปฏิบัติตามข้อ 25 ของระเบียบว่าด้วยการ
การโอนเงินจัดสรร หรือ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามข้อ 8
การเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร
ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
จัดสรร พ.ศ. 2562
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
1.2 ตามข้อ 8 ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
16 กันยายน 2562
จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
(1) กรณีงบลงทุนต้องมิใช่การ
เปลี่ยนแปลงรายการของเงินจัดสรร
(2) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
เงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ
แล้ว กรณีที่ใบอนุมัติเงินจัดสรรหรือเอกสาร
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ประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรพิมพ์ผิดพลาด
คลาดเคลื่อน โดยเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามข้อเท็จจริง เฉพาะกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
สาระสาคัญของรายการของเงินจัดสรรและ
ไม่เพิ่มวงเงินจัดสรรที่รับอนุมัติจัดสรรจากสานัก
งบประมาณ
(3) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในการ
จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณี
ที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสานักงบประมาณ
แล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงินจัดสรรและการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของ
รายการของเงินจัดสรร
1.3 ให้รายงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร
และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ซึ่งต้อง
แสดงเหตุผลความจาเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร
และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนั้นด้วย
เพื่อกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดาเนินการ
ตามข้อ 29 ของระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใช้สาหรับงบประมาณรายจ่าย
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
บูรณาการ ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(2) การโอนเงินจัดสรร และหรือ
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจะต้องไม่ปรับลด
เปูาหมายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ
โดยให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กาหนด
(2) มีอานาจกาหนดวิธีการปฏิบัติในการจัด
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
การจัดข้าราชการเข้าพัก
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
อาศัยในที่พักของทางราชการ
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
16 กันยายน 2562

๘๓
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ
(3) อนุมัติการบริหารแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
จากเงินนอกงบประมาณ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) อนุมัติให้ดาเนินการและจาหน่ายพันธุ์พืช
พืชผล ผลิตผล และผลพลอยได้จากการส่งเสริม
ด้านการเกษตร ตามระเบียบกรมส่งเสริม
การเกษตรว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ
ดาเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ. 2547
โดยดาเนินการตามคู่มือ หลักเกณฑ์ ประกาศ
หรือแนวทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนด

กฎหมาย/ระเบียบ

- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
16 กันยายน 2562
- ระเบียบกรมส่งเสริม
การเกษตรว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินรายได้จากการ
ดาเนินงานส่งเสริมด้าน
การเกษตร พ.ศ. 2547
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
16 กันยายน 2562
(5) การจาหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 ประกอบกฎกระทรวง ประกาศ มติ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกกรณี และระเบียบ
- กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
(1) และ (4) ให้ดาเนินการ ดังนี้
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
(ก) ให้ความเห็นชอบการจาหน่ายพัสดุ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
ในความรับผิดชอบทุกขั้นตอน ยกเว้น รถยนต์
พ.ศ. 2560
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
(โครงการ A.I.D.) เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
เครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งปลูก 16 กันยายน 2562
สร้างทุกชนิด
(ข) ให้ความเห็นชอบในการจาหน่าย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยการยกเลิก
ทะเบียน (ไม่โอนทะเบียน) แจ้งการไม่ใช้รถ
ตลอดไป สาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้
จาหน่ายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องทุกกรณี ต่อสานักงาน
ขนส่งพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ

๘๔
ลาดับที่

26

ส่วนราชการ

สานักงานยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม

เรื่อง/อานาจที่มอบ

กฎหมาย/ระเบียบ

ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกาหนดใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง และลงนามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบ
คู่มือจดทะเบียน สาหรับรถราชการที่จดทะเบียน
ในท้องที่นั้น
(ค) ลงนามหนังสือแจ้งการจาหน่าย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประมูลราคา
(6) จดทะเบียนรถยนต์ราชการในนาม “กรม
- คาสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร” เป็น “ผู้ถือกรรมสิทธิ์”กรณี
ที่ 1440/2562 ลงวันที่
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
16 กันยายน 2562
การเกษตร และระบุ “ผู้ครอบครอง” เป็นชื่อ
หน่วยงานที่จดทะเบียนรถ”
(1) อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ลูกจ้างชั่วคราว ไปเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ให้หน่วยงานภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ภายนอก ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการให้เป็น
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
อานาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์กรณี
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
สานักงานยุติธรรมจังหวัดนั้น ไม่มีพนักงานขับรถ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หรือมีแต่ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ขับรถได้ และอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
เดินทางไปราชการ
2523
(3) พิจารณาลงนามออกหนังสือรับรองเงิน
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ค่าตอบแทน หนังสือรับรองการทางาน ของ
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
(4) พิจารณาลงนามในแบบขึ้นทะเบียน
แจ้งการสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของ
ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และ
หนังสือรับรองนายจ้าง ของลูกจ้างชั่วคราว

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
- พระราชบัญญัติประกันสังคม

๘๕
ลาดับที่

ส่วนราชการ

เรื่อง/อานาจที่มอบ

(5) พิจารณาลงนามอนุมัติในเอกสารรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายประจาปีที่สานักงานยุติธรรม
จังหวัดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณ รวมถึงการอนุมัติแก้ไขรายละเอียด/
โครงการที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจาปี
ขอให้เสนอเรื่องส่งให้สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมก่อน

(6) อนุมัติการขอใช้หรือติดตั้งโทรศัพท์ การเปิด
ใช้ทางไกล การเปิดใช้บริการเสริม การใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย/ระเบียบ
พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2553
- ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย
อันเกิดจากเงินกลางของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ.2562 และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออก
ตามความในระเบียบดังกล่าว

(7) พิจารณาลงนามอนุมัติในเอกสารรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมที่สานักงานยุติธรรมนั้นเป็ น
ผู้รั บผิ ดชอบในกรณี ใ ช้จ่ ายจากเงิ นดอกเบี้ย อั น
เกิ ด จากเงิ น กลางของส่ ว นราชการในสั ง กั ด
กระทรวงยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง การอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
รายละเอียด/โครงการที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือที่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือสาระสาคัญในการ
ใช้จ่ ายเงิ นดั ง กล่าว แต่ใ นกรณี ที่เป็ นโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่นอกเหนือหรือ
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือสาระสาคัญในการ
ใช้เงินดัง กล่าว ขอให้เสนอเรื่องส่ง ให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อน
(8) อนุมัติเบิกจ่ายและลงนามในเอกสารที่
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
เกี่ยวข้องในกรณีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ตามรายการและวงเงินที่สานักงานยุติธรรม
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดนั้นได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย

๘๖
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กฎหมาย/ระเบียบ

อันเกิดจากเงินกลางของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ.2562 และ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออก
ตามความในระเบียบดังกล่าว
(9) อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุ แต่งตั้ง
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
คณะกรรมการ การลงนามในประกาศ หนังสือ
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
สัญญา รายงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุก
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ขั้นตอนในการจัดซื้อแต่ละวิธี ตลอดจนการ
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
บริหารจัดการพัสดุ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างและ
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ย
บริหารจัดการพัสดุเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน
อันเกิดจากเงินกลางของส่วน
กลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ราชการในสังกัดกระทรวง
ตามรายการและวงเงินที่สานักงานยุติธรรม
ยุติธรรม พ.ศ.2562 และ
จังหวัดนั้นได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ออก
ตามความในระเบียบดังกล่าว
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(10) อนุญาตและลงนามในใบขออนุญาตให้ใช้รถ - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ส่วนกลางซึ่งอยู่ในความควบคุมของสานักงาน
ยุติธรรม ที่ 1631/2562
ยุติธรรมจังหวัดนั้น ในการไปราชการทั้งในเขต
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
และนอกเขตจังหวัดที่สานักงานยุติธรรมจังหวัด - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
นั้น ตั้งอยู่ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
กาหนดไว้ หรือที่สานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด
ในกรณีเกิดความเสียหายแก่รถของส่วนกลาง ให้
รีบรายงานให้สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ทราบทันที
(11) ควบคุม ดูแล รวมถึงการอนุญ าตให้บุคคล - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
หรือหน่วยงานต่างๆ ของราชการหรือเอกชนใน ยุติธรรม ที่ 1631/2562
การใช้อ าคารบู รณาการของกระทรวงยุติธ รรม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ซี่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานยุติธรรม - ตามความในข้อ 11
จังหวัดนั้น
ของระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม ว่าด้วยการบริการ
จัดการอาคารบูรณาการของ
กระทรวงยุติธรรมในภูมิภาค
พ.ศ.2554 เว้นเป็นกรณีที่
ต้องดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยที่ราชพัสดุ

๘๗

