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เร่ือง การแกไขคำส่ังมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำ๓อ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

และหัวหน้าหน่วยงานท่ีได้รับมอบอำนาจทุกหน่วยงาน 

อ้างถึง คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ พ5><<§'7๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด 
ลงวันท่ี (บั^สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ตามคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ 
ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช และได้แจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ แล้วน้ัน 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นด้นไป ประกอบกับมาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ 
การบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อปฏิบัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ 
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช จึงแกไขคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง มอบ 
อำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  ปฏิบัติราชการแทนเฉพาะผนวก ก. ข้อ ๒.๕ ผนวก ง. ย่อหน้าแรกข้อ ๒ และข้อ ๔.๒ ๓) 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทางเว็บไซต์จังหวัด 
นครศรีธรรมราช http://www.กakhonsithammarat.go.th ในเมนูหัวข้อ หนังสือคำส่ังจากจังหวัด เร่ือง การมอบ 
อำนาจ ปี ๒๕๕๙ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
ขอแสดงความนับถือ 

Qf^X • 
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) 

ผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราไI 
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กลุ่มงานอำนวยการ 
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๓ 
D/พิษณุวัฒนิ/นส.ราชการ/๒๓๖ 

"เพ่ือพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราข" 

http://www.%e0%b8%81akhonsithammarat.go.th


คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ ?ๆ3> /๒๕๖๐ 

เร่ือง การแกไขคำส่ังมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
หัวหน้าส่วนราชหารบริหารส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 

ผนวก ก. 
๒.๕ การใช้อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติมทุกฉบับ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการ 
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : E-Market) และวิธีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ 
บริหารส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคร้ังท่ีได้ส่ังซ้ือ สั่งจ้างไป 
แล้ว โดยให้รายงานภายใน ๗ วัน นับแต่วันสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ผนวก ง 
มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับการดำเนินการตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีซ่ึงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เร่ือง แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Market: E-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 

๑. ให้มีอำนาจดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทุกข้ันตอนทุกวิธี 
๒. การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 

หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ มีอำนาจในการดำเนินการ และส่ังการในการจำหน่ายพัสดุ 
ตามข้อ ๑๕๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในการจำหน่าย 
คร้ังหน่ึง ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑ ล้านบาท หากราคาซ้ือหรือได้มาเกิน ๑ ล้านบาท ให้เป็นอำนาจ 
ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔. การมอบอำนาจดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองในราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

/๔.๒ การอนุมัติ. 
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๔.๒ การอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการ/การจัดหาพัสดุ 
๓) การจัดหาพัสดุ ให้นายอำเภอ หรือหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอำนาจในการจัดหาพัสดุ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติท่ีจำเป็นในการดำรงชีพ 
และความเป็นอยู่ของประขาขน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือภายใน ๗ วัน หากมากกว่า 
๗ วันขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุตามหมวด ๕ การจัดหาและควบดุมพัสดุ 
ข้อ ๓๕ - ๓๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรหรือมอบอำนาจ 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคังกล่าว 
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย 
อำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงให้ยกเลิก คำส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เฉพาะผนวก ก. ข้อ ๒.๕ 
ผนวก ง. ย่อหน้าแรก ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๔.๒ ๓) แล้วแก้ไขเพ่ิมเติมดังต่อไปน้ี 

ผนวก ก. 
ข้อ ๒.๕ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรง 
ตำแหน่งอ่ืน รายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคร้ัง ที่ได้สั่งซื้อ/สั่งจ้างไปแล้ว โดยให้รายงานภายใน ๗ วัน นับแต่ 
วันสั่งซื้อ สั่งจ้าง 

ผนวก ง . 
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน บริหารส่วนกลาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลท่ัวไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับการ 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

๑. การดำเนินการเก่ียวกับพัสดุ 
ให้มีอำนาจดำเนินการจัดหาพัสดุ ทุกขั้นตอน ทุกวิธี (รวมถึงการทำสัญญาและการบริหารสัญญา) 

ลำดับท่ี ผ่ได้รับมอบอำนาจ วงเงินท่ีได้รับมอบอำนาจ หมายเหต 
๑. - รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในวงเงินท่ีเกิน ๑๐ ล้านบาท 

ที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- มอบอำนาจให้ดำเนินการเก่ียวกับการพัสดุ 
ทุกขั้นตอน/ทุกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กสุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมท้ังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 

/ลำดับท่ี... 
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ลำดับท่ี 
ผได้รับมอบอำนาจ วงเงินท่ีได้รับมอบอำนาจ หมายเหต 

๒. - หัวหน้าส่วนราชการ ภายในวงเงินครังละไม่เกิน 
๑๐ ล้านบาท 

-มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ทกข้ันตอน/ทกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมทังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 

๓. - นายอำเภอ ภายในวงเงินครังละไม่เกิน 
๑๐ ล้านบาท 

-มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ทกข้ันตอน/ทกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมทังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 
๔. - ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลศนย์ 
ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 
๑๐ ล้านบาท 

-มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ทกข้ันตอน/ทกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมทังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 
๕. - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ทั่วไปและผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลชมขน 

ภายในวงเงินครังละไม่เกิน 
๕ ล้านบาท 

-มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ทกข้ันตอน/ทกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมทังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 

๖. - สาธารณสุขอำเภอ ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน 
๕ แสนบาท 

-มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
ทกข้ันตอน/ทกวิธี ตามวงเงินงบประมาณดังน้ี 

๑. งบประมาณของส่วนราชการ 
๒. งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๓. เงินนอกงบประมาณ (รวมทังเงินบำรุง 

ของโรงพยาบาล) 

๒. การบริหารพัสดุ 
หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ มีอำนาจในการบริหารพัสดุ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก 

การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ โดยในการส่ังการจำหน่ายพัสดุตามข้อ ๒๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีอำนาจในการส่ังจำหน่ายคร้ังหน่ึง 
ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑ ล้านบาท หากราคาซ้ือหรือได้มาเกิน ๑ ล้านบาท ให้เป็นไปตามอำนาจของ 

5~0$ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔. การมอบอำนาจดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔.๒ การอนุมีตการจ่ายเงินทดรองราชการ/การจัดหาพัสดุ 
๓) การจัดหาพัสดุ ให้นายอำเภอ หรือหัวหน้าสำนักงานบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช/มีอำนาจในการจัดหาพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่จำเป็นในการดำรงชีพ และความ 
เป็นอยู่ของประชาชน และต้องใช้เวลาในการดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือภายใน ๗ วัน หากมากว่า ๗ วันขึ้นไป 
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ข้อ ๓๕ - ๓๖ 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ตามวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรหรือมอบอำนาจ 

สำหรับการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เร่ืองแนวทางการปฏิบัติ 
ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : E - Market) และวิธีการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - Bidding) ที่ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อน 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใข้ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ b^Tสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

0โ*>/น — 
(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธร'รม'5าช 


