ผนวก ง.

ผนวก ง.
เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด (สวนภูมิภาค) ทุกสวนราชการ ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ - การตรวจสอบพัสดุประจําปทุกขั้นตอนตามระเบียบสํานัก
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุญาตใหเดินทาง - การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรรวมทั้ง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.
การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการและลูกจาง
๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
ในสังกัด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ - การอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
และฉบับที่แกไข
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕

- การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย
ลากิจ สวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอน ประจําป ที่เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัด

หมายเหตุ

-๒เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

- การอนุญาตใหขาราชการ ลูกจางอยูปฏิบัติราชการนอก
เวลาปกติ
- การลงชื่อในแบบ ก.พ.๗ กรณีนี้ใหระบุตําแหนงผูนั้นและ
เขียนคําวา “ปฏิบัติราชการแทน” ไวหนาคําวา “หัวหนา
สวนราชการ” ในแบบ ก.พ.๗
- งานปฏิบัติธรรมดา ไดแก การโตตอบหนังสือ การตอบรับ
การเตือน การเรงรัด การทักทวง การทวงถาม การขอเบิก
แบบพิมพและพัส ดุ ตาง ๆ สํา หรั บการตอบโต หนังสือ
ราชการที่ เ ป น การชี้ แ จงข อ บกพร อ งของผู ป ฏิ บั ติ ห รื อ
จําเปนที่ตองใชถอยคําเปนหนังสือตําหนิการกระทําหรือ
วากลาวใหพึงสังวรหรือเปนหนังสือตักเตือนการทํางาน
ลาชาหรือละเลยการปฏิบัติใหเปนอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ
การอนุ ญ าตให ข า ราชการและลู ก จ า งในสั ง กั ด ลาป ว ย
ลากิ จ ส ว นตั ว ลาคลอดบุ ต ร ลาพั ก ผ อ น ประจํ า ป
ที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

หมายเหตุ

-๓เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- งานเกี่ยวกับการวบรวมขอมูลสถิติ หรือรายละเอียดตาง ๆ
ในจั งหวั ด ซึ่ง ส ว นราชการอื่น ขอความร ว มมื อจากหน ว ย
เหนื อ ขอทราบข อ เท็ จ จริ ง ถ า เรื่ อ งดั ง กล า วไม มี ป ญ หาที่
จะต องวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให หั ว หน า ส ว นราชการนั้ น ๆ สรุ ป
รวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือขอเท็จจริงที่ไดรับเสนอผูวา
ราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือ
ลงนาม
- ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยงานสารบั ญ พ.ศ. - แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ การอนุมัติ การทําลาย
๒๕๒๖ และแกไขเพิ่มเติม
ของสวนราชการในสวนภูมิภาค
- พ.ร.บ. ระเบีย บบริ หารราชการแผ นดิน ฉบับ ที่ ๗ พ.ศ. - การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
ราชการ
- ระเบีย บสํานั กนายกรั ฐ มนตรี วาด วยการรั กษาความลั บ
๑) รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานใหปลอดภัยและใน
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
กรณี ที่ จํ า เป น สามารถกํ า หนดเงื่ อ นไขในการปฏิ บั ติ ใ ห
เหมาะสมแก ก รณี โดยคํ า นึ ง ถุ ง การรั ก ษาความลั บ และ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ ตามระเบียบนี้(ขอ ๗)
๒) กํ า หนดชั้ น ความลั บ พร อ มทั้ ง ให เ หตุ ผ ลประกอบการ
กําหนดชั้ น ความลั บ ของข อมูล ข าวสารลั บ นั้ น ด ว ยว าเป น
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุผลใด (ขอ ๑๖)

หมายเหตุ

-๔เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
๓) แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ(ขอ ๒๕)
๔) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มี
อยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และรายงานการ
ตรวจสอบใหผูรับมอบอํานาจทราบเพื่อสั่งการตอไป
(ขอ ๒๙)
๕) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบสวน เมื่อสงสัยวามีมี
บุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับไดรู
หรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับ หรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิด
การรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ (ขอ ๓๐)
๖) กําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอ
ภารกิจ และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน (ขอ ๓๑)
๗) สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารโดยมีขอจํากัดหรือเงื่อนไข
(ขอ ๔๙)

หมายเหตุ

-๕เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘
- พระราชบัญญัติดานองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.๒๕๔๐
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๘/๒๔๘๐ ลว. ๒๘ ต.ค.
๒๔๘๐ เรื่องวางระเบียบการจดทะเบียนสมาคมตาม
กฎกระทรวงมหาดไทยและ พ.ร.บ. วัฒนธรรมแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๔๘๖ และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๓/
๒๕๓๘ ลว. ๒ ก.พ. ๒๕๑๙
- หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๑/ว ๘๓๙๐๓ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๑๙
- ระเบียบ มท. วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนตําแหนงและ
เงินอื่นใหแกกํานัน ผูใหญบาน พ.ศ.๒๕๒๐
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยไทยอาสาปองกันชาติ
พ.ศ.๒๕๒๑
- พ.ร.บ. จัดระเบียบหมูบานอาสาพัฒนาปองกันตนเอง
พ.ศ.๒๕๒๒
- หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๕๘๘ ลง ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
- พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๔ และ พ.ร.บ. บัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การควบคุมการดําเนินงานสุสานและฌาปนสถาน
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิดและยกเลิกมัสยิด
- การตั้งคณะกรรมการสอดสงพฤติกรรมของสมาคมงาน
เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม

- การอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายเงินฌาปนกิจของขาราชการ
ลูกจาง
- การอนุมัติใหเบิกจายเงินคาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน
ฯลฯ
- ควบคุมการออกและใชบัตรประจําตัวของสมาชิก ทสปช.
- การรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ เกี่ยวกับหมูบาน
อปพร.
- การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการตาง ๆ
ตามลําดับความจําเปน เรงดวน
- งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
และทะเบียนทั่วไป

หมายเหตุ

-๖เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๔ คําสั่ง กระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๕ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๙๒/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๐๓

- การขออนุญาตการคาของเกาตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขาย
ทอดตลาดและการคาของเกา พ.ศ. ๒๔๗๔

- ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่อง ระเบียบ
การสอบสวนคดีอาญาใหจังหวัดอื่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวยระเบียบการดําเนิน
คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๕
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๘
- พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๐๕
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
- พ.ร.บ. ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
- หนังสือ กรมปองกันฯ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๑/ว ๖๕๙
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือกรมการปกครอง
ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๙๗๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

- การดําเนินการสงเสริมอาชีพราษฎร
- การอนุมัติใหเบิกจายเงินนอกงบประมาณตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค ของหนวยงานภายในวงเงิน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- การดําเนินการสอบสวนคดีอาญาในจังหวัดอื่น

- ควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดในตําแหนงนาย
ทะเบียนจังหวัด
- ผูเบิกจายงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ

-๗เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพาและใชอาวุธปน
ของพนักงานฝายปกครอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
- ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน วาดวยบัตรประจําตัว
ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๕๒๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การออกหนังสือรับรองการพาและการใชอาวุธปนของ
พนักงานฝายปกครอง ใหแก ขาราชการฝายปกครองและ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองรอยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดสตูล ที่ ๑
- การอนุมัติฝกจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
- การออกบัตรประจําตัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูอาสาพัฒนาและปองกัน - การออกหนังสือสําคัญ แตงตั้งกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิ
ตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
จากราษฎรในหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
- การออกหนังสือสําคัญการฝกอบรมหลักสูตร การฝกจัดตั้ง
การทบทวนหมูอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
- การออกหนังสือสําคัญแสดงหลักฐาน การเปนกํานัน
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
- การลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
และที่แกไขเพิ่มเติม
บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการ
- พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พ.ศ.
วิสามัญออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐)
๒๕๓๙
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. ๒๕๑๙
- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
- การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗

หมายเหตุ

-๘เรื่องที่มอบ
๒. การอนุมัติใหจาย
เงินเดือนระหวางลา
ปวยแกขาราชการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พ.ร.บ. การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและ
เงินใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การอนุมัติใหจายเงินเดือนระหวางลาปวยแกขาราชการใน
สวนที่เกิน ๖๐ วันทําการ ไดอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการ

๓. การอนุมัติใหจาย
เงินเดือนระหวางลา
ปวยแกลูกจาง

- พ.ร.บ. วาดวยการจายคาจางของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แกไขเพิ่มเติม

- การอนุมัติใหจายเงินเดือนระหวางลาปวยแกลูกจางประจําใน
สวนที่เกิน ๖๐ วันทําการ ไดอีกไมเกิน ๖๐ วันทําการ (กจ.)

๔. การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่

๑. พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙

- เรื่องใดที่จังหวัดหรือกรมการปกครอง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว
แลว และยังไมไดทําการสอบสวนหรือเรื่องใดอยูระหวาง
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

หมายเหตุ

-๙เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๕. การรื้อถอนอาคาร
และสิ่งปลูกสรางและการ
จําหนายอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางที่รื้อถอน

- กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๕ (ขอ ๒๐)

- การดําเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางและการ
จําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่รื้อถอน

๖. การสั่งจายเงินรางวัล
แกผูแจงความนําจับ
ตามกฎหมายวาดวยบัตร
ประชาชน

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินรางวัลในคดี
จับกุมผูกระทําผิด วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.
๒๕๓๔ ขอ ๕,๙, และ ๑๓
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๕๐ ม.๓๘ ๓๙ และ ๔๐

- การสั่งจายเงินรางวัลแกผูแจงความนําจับ ตามกฎหมาย
วาดวยบัตรประจําตัวประชาชน

๗. การออกบัตร
ประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห
ความถี่ ( Synthesizer)

- ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะหความถี่ ( Synthesizer) ของหนวยงานใน
สังกัดกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ (ขอ ๑๖)
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๕/ว ๒๕๗๖ ลงวันที่
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐

- การออกบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถี่ ( Synthesizer)

หมายเหตุ

- ๑๐ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให หัวหนาสํานักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ
การอนุมัติ อนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ ม. ๓๘

- การอนุญาต ประชาสัมพันธการสอบราคา การประกวด
ราคา การจาง ตลอดจนขาวสารทางราชการ

หมายเหตุ

- ๑๑ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙ พ.ย.
๒๔๙๗
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๓๗ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๐๙
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการชําระและนําสงภาษี
อากรจากการขายอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๒๕
(ขอ๑๘ และขอ ๒๓)
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการชําระและนําสงภาษี
อากรจากการขายสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๒๕
(ขอ๑๘ และขอ ๒๓)
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการชําระและนําสงภาษี
อากรจากการขายอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๒๕
(ขอ๑๘ และขอ ๒๓)

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การแกไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานวาการแจงความ
ครอบครองที่ดินที่มีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน
- การสั่งแกไขทะเบียนครอบครองที่ดิน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทองที่
- การหักเงินคาอากรแสตมปออกในอัตรารอยละ ๓ ของเงิน
คาอากรแสตมป ที่ไดรับชําระ
- การใชจายกรณีจําเปนและเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากร
แสตมป

หมายเหตุ

- ๑๒ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๒. การอนุมัติใหจาย
เงินเดือนแก
ขาราชการและคาจาง
แกลูกจางประจําที่ลา
ปวยเกิน๕๐วันทําการ
ของแตละปงบ
ประมาณ

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๕๐ ม.๓๘
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
- มติ ครม. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๔๖
- นส.ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๔๖
- คําสั่งกรมที่ดิน ๑๔๘๒/๒๕๓๗ เรื่อง การมอบอํานาจในการ
อนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการที่ลาปวยเกิน ๖๐ วันทํา
การ

- การอนุมัติใหจายเงินเดือนแกขาราชการและคาจางแก
ลูกจางประจําที่ลาปวยเกิน ๖๐ วันทําการ ของแตละ
ปงบประมาณ

หมายเหตุ

- ๑๓ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๓. การสั่งหักเงินคาอากร - ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายคาใชจายในการ
แสตมปในอัตรา
จัดเก็บอากรแสตมป พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
รอยละ ๓ ของเงินคา
๒๕๔๒
แสตมปที่รับชําระ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
การใชจายในการจัด
อากรแสตมป
๔. การถอนเงินคืนรายรับ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที๗่ )
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- คําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๙๑๒๕/๒๔๙๗ เรื่อง ระเบียบ
การหักรายรับ จายขาด และถอนคืนรายรับ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การหักเงินคาแสตมปเปนคาใชจายในการจัดเก็บเอกสาร
อากรแสตมป อัตรารอยละ ๓ และการใชจายในการ
จัดเก็บอากรแสตมป

- การถอนคืนเงินรายรับสําหรับสํานักงานที่ดินในสังกัดที่ตั้ง
ในสวนภูมิภาค โดยขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
กอน

หมายเหตุ

- ๑๔ เรื่องที่มอบ
๕. การซื้อ การจาง
เกี่ยวกับพัสดุเพื่อใชใน
ราชการตามแผนงาน
โครงการรังวัดที่ดินเพื่อ
สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
๖. การอนุมัติใหออก
หนังสือรับรองการทํา
ประโยชน
๗. การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด
๘. การออกคําสั่งใหออก
จากที่ดินและใหขาดสิทธิ
จากใบจอง

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ขอ ๙

- การจัดซื้อ การจัดจางเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อใชในราชการตาม
แผนงาน โครงการรังวัดที่ดินเพื่อสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
โดยเมื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางเสร็จเรียบรอยแลวใหสง
เอกสารหลักฐานไปขอเบิกจายทางกรมที่ดินตอไป

- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วาดวยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน ขอ ๔
๑.พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ ขอ ๘ และขอ๓๕
๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒.ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๓๒

- การอนุมัติใหออกหนังสือรับรองการทําประโยชนในบริเวณ
ที่ดนิ ที่ไดสรางระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไวแลว
- การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดที่เกี่ยวกับเจาหนาที่สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค
- การออกคําสั่งใหผูมีสิทธิตามใบจองที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดิน
แหงชาติ ออกไปจากที่ดินของรัฐและใหขาดสิทธิอันพึงจะได
ตามระเบียบขอบังคับทั้งหลายทันที

หมายเหตุ

- ๑๕ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๙. การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง

๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒. ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ ตรี
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒. ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเพิกถอน หรือแกไขหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๒๙
๑. พะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒. ระเบียบกรมที่ดินวาดวยการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง พ.ศ.๒๕๑๗
๑. พะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒. พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคสอง

๑๐. การเพิกถอนหรือ
แกไขหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง
๑๑. การออกใบแทน
หนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง
๑๒. การอนุมัติ การเชา
ที่ดินหรือประกอบ
พาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่เกิน
กวาหนึ่งรอยไร

หลักเกณฑการใชอํานาจ
๑.การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
๑.การเพิกถอนหรือแกไขหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

๑.การออกใบแทนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง

๑.การอนุมัติการเชาที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่เกินกวาหนึ่งรอยไร

หมายเหตุ

- ๑๖ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

การหักเงินคาธรรมเนียม
ที่ดินไวใชจายเสริมเงิน
งบประมาณ

- ขอบังคับกระทรวงการคลัง วาดวยการหักเงินคาธรรมเนียม
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินคาธรรมเนียม
ที่ดิน เพื่อเสริมเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕
- หนังสือกรมที่ดินดวนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓/ว ๐๖๖๑๒
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖๖๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
- พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การสั่งหักเงินคาธรรมเนียมที่ดินในอัตรารอยละ ๕๐ และ
นําสงเขาบัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลางและดําเนินการใช
จายเงินคาธรรมเนียมที่ดิน เพื่อเสริมเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรรจากกรมที่ดินตามกฎหมายและระเบียบที่พึง
จาย ไดจากเงินงบประมาณรายจายหรือตามที่ไดตกลงกับ
กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ

- ๑๗ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจใหประชาสัมพันธจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

- พระราชบัญญัติการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๘ มาตรา ๒๗

- การอนุมัติใหจายเงินเดือนขาราชการผูที่ไดรับอันตราย
หรือบาดเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการไดตอไปไดอีกไม
เกิน ๖๐ วัน หลังจากที่ไดลาปวยและไดตอไปอีกไมเกิน
๖๐ วัน หลังจากที่ไดลาปวยและไดเงินเดือนระหวางลา
มาแลว ๖๐ วัน

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธ สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๕
- ประมวลกฎหมายเพงและพณิชยประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ. ความรับ
ผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.
วิทยุโทรทัศน พ.ศ. ๒๔๙๘

- ดําเนินการแทนกรมประชาสัมพันธในฐานะนิติบุคคล ดังนี้
๑. แจงความรองทุกขกรณีทรัพยสินของทางราชการไดรับ
ความเสียหาย หรือกรณีที่การกระทําความผิดทางอาญา
๒. ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
๓. ดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
๔. ดําเนินการตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง
๕. ดําเนินการตาม พ.ร.บ.วิทยุโทรทัศน
๕. ดําเนินการตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๗. ดําเนินคดีเพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดีทรัพยสิน
คดีทางปญญา และคดีปกครอง

หมายเหตุ

- ๑๘ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๕.๕/ว ๓๑
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และ
พ.ร.ฎ.คาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม

- อนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ ตลอดทั้งการ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจการใชสิทธิเบิกเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธที่ปฏิบัติราชการ
ในสํานักงานที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัด

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มี
ผูบริจาคใหทางราชการ
- ระเบียบกรมประชาสัมพันธวาดวยเงินรายไดของกรม
ประชาสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๒๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใชรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

- ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับ
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ
- อนุมัติเงินรายไดกรมประชาสัมพันธตามเงินที่ไดรับเงิน
จัดสรร
- อนุมัติการใชจายรถราชการของขาราชการและลูกจางใน
สังกัด
- ลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรอง
การเปนขาราชการ

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ ๑๑ (๕)
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับที่แกไข

-การตรวจสอบพัสดุประจําปทุกขั้นตอนตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
-การอนุมัติการเดินทางไปราชการในอาณาจักร
รวมทั้งการอนุมัติออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการ
และลูกจางในสังกัด
-การอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง

หมายเหตุ

- ๑๙ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.๒๕๕๕

-การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย
ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอนประจําป
ที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
-ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

-การอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางอยูปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ
-การลงชื่อในแบบ ก.พ.๗ กรณีนี้ใหระบุตําแหนง
ผูนั้นและเขียนคําวา “ปฏิบัติราชการแทน” ไวหนา
คําวา “หัวหนาสวนราชการ” ในแบบ ก.พ.๗
-งานปฏิบัติธรรมดา ไดแก การโตตอบหนังสือ
การตอบรับ การเตือน การเรงรัด การทักทวง
การทวงถาม การขอเบิกแบบพิมพและพัสดุตาง ๆ
สําหรับการโตตอบหนังสือราชการที่เปนการชี้แจง
ขอบกพรองของผูปฏิบัติหรือจําเปนที่ตองใชถอยคํา
เปนหนังสือตําหนิการกระทําหรือวากลาวใหพึงสังวร
หรือเปนหนังสือตักเตือนการทํางานลาชาหรือละเลย
การปฏิบัติใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
หรือผูรักษาราชการแทนลงนามโดยเฉพาะ
การอนุญาตใหขาราชการหรือลูกจางในสังกัดลาปวย
ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอนประจําป
ที่เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด

หมายเหตุ

- ๒๐ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
-งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
หรือคําสั่งของทางราชการ ไดแก การใหความ
เห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่และการปฏิบัติงาน
ตาม กฎหมายระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของทาง
ราชการอันเปนระเบียบภายในของสวนราชการ
ตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา เปนงานที่ไมมี
ปญหาและเปนงานที่มิไดเปนอํานาจของผูวาราชการ
โดยเฉพาะ
-งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลสถิติ หรือราย
ละเอียดตาง ๆ ในจังหวัด ซึ่งสวนราชการอื่นขอ
ความรวมมือจากหนวยเหนือขอทราบขอเท็จจริง
ถาเรื่องดังกลาวไมมีปญหาจะตองวินิจฉัยสั่งการให
หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ สรุปรวบรวมขอมูล
รายละเอียดหรือขอเท็จจริงที่ไดรับการเสนอผูวา
ราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนวินิจฉัย
สั่งการหรือลงนาม

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบัญ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ ๗
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

-แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ การอนุมัติ
การทําลาย ของสวนราชการในสวนภูมภิ าค
-การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของ
ทางราชการ
๑) รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานใหปลอดภัย
และในกรณีที่จําเปนสามารถกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดยคํานึงถึงการรักษา

หมายเหตุ

- ๒๑ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
ความลับและประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ (ขอ ๗)
๒) กําหนดชั้นความลับพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบ
การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้น
ดวยวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะ
เหตุผลใด (ขอ ๑๖)
๓) แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ (ขอ ๒๕)
๔) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองใน
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ และการมีอยูของขอมูล
ขาวสารลับที่มีอยูในทะเบียนขอมูลขาวสารลับและ
รายงานการตรวจสอบใหผูรับมอบอํานาจทราบ
เพื่อสั่งการตอไป (ขอ ๒๙)
๕) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบ และสอบสวน
เมื่อสงสัยวามีบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารลับไดรู หรืออาจรูถึงขอมูล
ขาวสารลับ หรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการ
รักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ
(ขอ ๓๐)
๖) กําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่
จําเปนตอภารกิจ และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน
(ขอ ๓๑)
๗) สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารโดยมีขอจํากัดหรือเงื่อนไข
(ขอ ๔๙)

หมายเหตุ

- ๒๒ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ
การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
พ.ศ.๒๕๔๒
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
พ.ศ.๒๕๔๒

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การอนุมัติเงินสงเคราะหหรือการโอนคาใชจายในการ
บริหารกองทุน
- พิจารณาจายเงินสงเคราะหใหแกลูกจางไดรับคาชดเชยใน
อัตรา ๓๐ เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํารายวัน

หมายเหตุ

- ๒๓ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

หมายเหตุ

๑.การพิจารณาอนุญาต
ลาปวย ลากิจสวนตัว
ลาคลอดบุตร และ
ลาพักผอนของลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัด

- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.๒๕๕๕

- พิจารณาอนุญาตการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร
และลาพักผอนของลูกจาง ในสังกัดโดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบวาดวย
การลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕

- ทุก ๖ เดือน

๒.การรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
ทางราชการ

- มาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่
มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

- รับบริจาค

- ทุกสิ้นปงบประมาณ

๓.อํานาจในการ
เปรียบเทียบปรับใน
บรรดาความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน
พ.ศ.๒๕๒๘

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
๒๕๒๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๙๓
- คําสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลว.๒๔ ธันวาคม
๒๕๔๖

- มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ

- ลงทะเบียนการบริจาคและเก็บรักษาเงินหรือทรัพยสินที่
บริจาค
- ระยะเวลา ๑ เดือน

- ๒๔ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๔.อํานาจพิจารณาการ
ออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตาม
พ.ร.บ.จัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.
๒๕๒๘

- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

๕.การคุมครองคนหางาน

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
๒๕๒๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- เปนพนักงานเจาหนาที่เพือ่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และแกไข
เพิ่มเติมในการรับแจงการเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ตามมาตรา ๔๘, ๔๙ ,๔๙ ทวิ(๑) และ ๔๙ ทวิ(๒)
และ (๓)

หมายเหตุ

- ๒๕ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๖.การรองทุกขกลาวโทษ
เพื่อดําเนินอาญาผูกระทํา
ความผิด ตาม พ.ร.บ.
จัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘

- พรบ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
- คําสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๗๕/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- เปนนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่

๗.การอนุมัติเกี่ยวกับการ
พัสดุของดานตรวจ
คนหางาน

- คําสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๔๕/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

- อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ จากงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณสําหรับวงเงินที่เกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๘.การอนุมัติ การอนุญาต
เกี่ยวกับรถราชการของ
ดานตรวจคนหางาน

- คําสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๔๕/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒

- สั่งการ อนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการใชรถ
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และการเบิกจายคาเชื้อเพลิงรถ
ราชการ

- รองทุกขกลาวโทษตอผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. จัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗

หมายเหตุ

- ๒๖ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๑.การใหยึด อายัด และ - พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
ขายทอดตลาดทรัพยสิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙
ดําเนินคดีและบังคับคดี
- ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
- ออกหนังสือเตือนให
พ.ศ.๒๕๓๔ และมาตรา ๔๗ พระราชบัญญัติเงินทดแทน
นายจางนําสงเงินสมทบ
พ.ศ.๒๕๓๗
และหรือเงินเพิ่มที่คาง
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด
ชําระ
และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจาง ซึ่งไมนําสงเงินเพิ่ม
- การออกคําสั่งใหยึด
พ.ศ.๒๕๓๔ และระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
อายัด และขายทอดตลาด
สังคม วาดวยการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ทรัพยสินของนายจางใน
ของนายจางซึ่งไมนําสงเงินและหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๗ ลง
เขตทองที่จังหวัดของตน
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗
หรือนําสงไมครบจํานวน
ตลอดจนการพิจารณา
วินิจฉัยคํารอง คําขออื่นใด
ที่เกี่ยวกับการยึด อายัด
และการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ออกหนังสือเตือนใหนายจางนําเงินสงเงินสมทบและหรือ
เงินเพิ่มที่คางชําระ
- ออกคําสั่งใหยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของ
นายจางในเขตทองที่จังหวัดของตน ซึ่งไมนําสงเงินสมทบ
และเงินเพิ่ม หรือนําสงไปครบจํานวน ตลอดจนการ
พิจารณาวินิจฉัยคํารอง คําขอรองอื่นใดเกี่ยวกับการยึด
อายัด และการขายทอดตลาดทรัพยสิน

หมายเหตุ

- ๒๗ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๒. การดําเนินคดีความ
ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

๓. การรองทุกขหรือ
กลาวโทษดําเนินคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวของกับ
สํานักงานประกันสังคม
๔. การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด

-เปนไปตามลักษณะ ๕ บทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตามหมวด ๙ บทกําหนด
โทษแหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดชอบทางละเมินของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ลงนามในหนังสือบอกกลาวถึงผูออกเช็ค ตาม
พระราชบัญญัติ วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗
- รองทุกข เพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ.
๒๕๓๔ มาตรา โดยมีอํานาจถอนคํารองทุกขหรือถอนฟอง
ดวย
- การดําเนินการรองทุกขหรือกลาวโทษ ดําเนินคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา

-การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดจนกวาจะแลวเสร็จ

หมายเหตุ

- ๒๘ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๕. การพิจารณาและอนุมัติ - พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
คําขอขยายหรือเลื่อน
พ.ศ.๒๕๕๐มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙
กําหนดเวลายื่นคํารองเรียก - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๑๒
เงินทดแทนและการยื่น
มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒
อุทธรณใหแกบุคคลดังนี้
- ลูกจางซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยหรือบุคคลซึ่งมี
สิทธิประโยชนไดรับเงิน
ทดแทนจากกรณีลูกจาง
ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจนถึงแกความตาย
หรือสูญหาย มิไดยื่นคํารอง
ขอรับเงินทดแทนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบ
วันแตวันที่ลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือ
สูญหาย
- นายจางลูกจางหรือผูมีสิทธิ
มิไดยื่นอุทธรณภายใน ๓๐
วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งวินิจฉัยหรือการ
ประเมินเงินสมทบ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ใหผูรับมอบอํานาจพิจารณาและอนุมัติคําขอขยายหรือ
เลื่อนกําหนดเวลายื่นคํารองเรียกเงินทดแทน หรือยื่น
อุทธรณออกไปอีกตามความจําเปนตามกรณีดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางหรือผูมีสิทธิมิไดอยูในประเทศ
(๒) มีเหตุจําเปนเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เชน น้ํา
ทวม ไฟไหม การคมนาคม ถูกจับ ถูกคุมขัง เปนตน
(๓) มีเหตุจําเปนเกี่ยวกับสุขภาพ เชน ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย จนไมสามารถดําเนินการยื่นคํารองขอรับเงิน
ทดแทน หรืออุทธรณและมอบหมายใหบุคคลอื่นยื่นคํารอง
ขอรับเงินแทนหรือยื่นอุทธรณแทน
(๔) มีเหตุจําเปนซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกโดยมิใช
ความผิดหรือความประมาทเลินเลอหรือความละเลยของ
ลูกจางหรือผูมีสิทธิ เชน ลูกจางยื่นคํารองขอรับเงิน
ทดแทนผานนายจางหรือผานทางโรงพยาบาลภายใน
กําหนดระยะเวลาแลวแตนายจางหรือโรงพยาบาลเก็บ
เรื่องดังกลาวไวไมแจงใหสํานักงานประกันสังคมทราบ
(๕) มีเหตุจําเปนซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะการทํางานของ
ลูกจาง เชน ลูกจางตองเดินทางออกไปทํางานในนานน้ํา
ไทยเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน ทําใหไมสามารถดําเนินการ
ยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนหรือยื่นอุทธรณไดภายใน
กําหนด

หมายเหตุ

- ๒๙ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๖. การอนุมัตสิ ั่งจาย
เงินกองทุนประกันสังคม

- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙
- ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม วาดวยการรับเงินการ
จายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
แกไขเพิ่มเติม ขอ ๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) และ
ขอ ๑๖

- อนุมัติสั่งจายเงินกองทุนประกันสังคม ณ สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดและสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
สาขา ตาม ขอ ๑๓(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) ขอ ๑๖
และเบิกเงินการจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติมสําหรับการสั่งจายเงิน
ครั้งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

๗. การรับเงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
ทางราชการ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่
มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

- รับเงินบริจาคหรือทรัพยสิน
- ลงทะเบียนหรือทรัพยสินที่บริจาค

หมายเหตุ

- ๓๐ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๘. การอนุมัติใหไดรับ
เงินเดือนระหวางลา
การอนุมัติใหจายเงินเดือน
แกขาราชการที่ลาปวยได
ตอไปอีกไมเกิน ๖๐ วันทํา
การ หลังจากที่ลงปวยโดย
ไดรับเงินเดือนระหวางลา
มาแลว ๖๐ วันทําการ
๙. อนุญาตการลา
การพิจารณาอนุญาตการ
ลาปวย ลากิจสวนตัว ลา
คลอดบุตรและลาพักผอนของ
ขาราชการในสังกัดราชการ
บริหารสวนกลางของ
สํานักงานประกันสังคม ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ
๑๐. การพิจารณาหรือ
อนุญาตใหลูกจางประจําใน
สังกัดสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดลาอุปสมทบหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย ณ เมือง
เมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย

- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.2555
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

- อนุมัตใิ หจายเงินเดือนแกขาราชการที่ลาปวยไดตออีก
ไมเกิน ๖๐ วันทําการ หลังจากที่ลาปวยโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลามาแลว ๖๐ วันทํา

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบ สร.วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

- อนุญาตการลาปวย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร
และลาพักผอนของขาราชการในสังกัดราชการบริหาร
สวนกลางของสํานักงานประกันสังคม ที่ปฏิบัติราชการ
ในจังหวัดนั้น ๆ

- คําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ ๔๕/๒๕๓๗
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๗

- การอนุญาตใหลูกจางประจําในสังกัด ลา อุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย

หมายเหตุ

- ๓๑ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๑๑. การอนุมัติใหไดรับ
คาจางระหวางลา

- รพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาจางลูกจางของ
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖

- อนุมัติใหจายคาจางแกลูกจางประจําที่ลาปวยไดตอไปอีก
เกิน ๖๐ วันทําการ หลังจากที่ลาปวย โดยไดรับคาจาง
ประจําระหวางลามาแลว ๖๐ วันทําการ โดยใหเปนไป
ตามระเบียบวาดวยการคาจางลูกจางของสวนราชการ

หมายเหตุ

- ๓๒ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให พาณิชยจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ อนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- คําสั่งกระทรวงพาณิชยที่ ๒๙๕/๒๕๒๑ ลว.
- การแจงความเพื่อดําเนินคดีในทางแพงและ
๑๙ ก.ย. ๒๕๒๑
อาญาเมื่ อ เกิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ เสี ย หายแก ท รั พ ย สิ น
ในจังหวัด
- พ.ร.บ. การคาขาว พ.ศ. ๒๔๘๙
- งานที่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.๒๕๔๘
ซึ่งต องติด ตามกับสํ านั กงานคณะกรรมการปฏิ บั ติ การ
ตามพ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.๒๔๘๙
- การเบิกจายแบบพิมพตางๆ
- การรายงานแสดงยอดแบบพิมพตางๆ
ประจําเดือน
- การสงสําเนาประกาศของพนักงานเจาหนาที่
จังหวัด
- การรายงานจํานวนผูที่ไดรับอนุญาต
ประกอบการคาขาวแตละประเภท รวมทั้งรายงานการ
ขออนุญาต เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแจงเลิก หรือไดสั่ง
เพิกถอนจากจํ านวนผู ที่ไดรั บ อนุ ญาตประกอบการคา
ขาวแตละประเภท เปนประจําทุกเดือน
- การายงานรับและนําสงเงินรายไดที่ไดรับ
ตามพ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.๒๔๘๙ ประจําเดือน
- การอนุญาต การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
และการพิ จ ารณาต อ อายุ ห นั ง สื อ อนุ ญ าตประกอบ
การคาขาว

หมายเหตุ

- ๓๓ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
1) รับแจงขอมูลและการเปลี่ยนแปลงขอมูล
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
2) ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการ
คุมครองลิขสิทธิ์

1. การออกหนังสือรับรองและขึ้น
- ประกาศกระทรวงพาณิชย วาดวยการ
- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองเฉพาะปริมาณ
ทะเบี ย นเป น ผู ข อหนั ง สื อรั บ รองแสดง
สินคาเขาในราชอาณาจักร ฉบับที่
นอกโควตาตามหลั ก เกณฑ การเป ด ตลาดที่กํา หนดใน
การไดรับสิทธิชําระภาษีนอกโควตาตาม
๑๑๑,๑๑๕,๑๑๗,๑๔๓ พ.ศ.๒๕๓๙
แตละสินคา โดยจํากัดปริมาณ
พัน ธกรณี ตามความตกลงการเกษตร
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
ภายใตองคการคาโลก (WTO)
หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี ต าม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการ
การคา โลก (WTO) สํ าหรั บ ภาษี น อกโควตาสิ น ค า
เกษตร ๑๘ รายการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี ต าม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการ
การคาโลก (WTO) สําหรับสินคาขาวโพด เลี้ยงสัตว
ป ๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี ต าม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการ
การคาโลก (WTO) สําหรับสินคาเมล็ดถั่วเหลือง ป
๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๔๖

หมายเหตุ

- ๓๔ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี ต าม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการ
การคาโลก (WTO) สําหรับสินคาน้ําตาลป ๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๕
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออก
หนั ง สื อ รั บ รองแสดงการได รั บ สิ ท ธิ ชํ า ระภาษี ต าม
พันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการ
การคาโลก (WTO) สําหรับสินคากากถั่วเหลืองป
๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๔๖
หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงพาณิชยลําดับที่ ๖- ๙
จะมีการปรับเปลี่ยนทุกป
- คําสั่งกรมการคาตางประเทศ ที่
๒๗๖/๒๕๔๖ ลว. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
หลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองแหลงกําเนิดสินคา
- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแบบ เอ (FORM) A
- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแบบ ดี (FORM) D

- การใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการ
ทั่วไป (Generalize System of Preferences
GSP)
- ขอตกลงวาดวยอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่
เทากันสําหรับเจตการคาเสรีอาเซียน (Common
Effective Preferential Tariff : CEPT)

- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
หลักเกณฑการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการ
ทั่วไป (GSP) ของประเทศผูใหสิทธิพิเศษ
- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนภายใตขอตกลงวาดวย
ภาษีศุลกากรพิเศษที่เทากันสําหรับเขตการคาเสรี
อาเซียน

หมายเหตุ

- ๓๕ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแบบ จี เอส ที พี
(FORM G S T P)

- ขอตกลงระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ
- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
ทางการค า ระหว า งประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นา (The หลั ก เกณฑ ก ารให สิ ท ธิ พิ เ ศษตามข อ ตกลงระบบการ
Global System of Preference Among แลกเปลี่ ย นสิ ท ธิ พิ เ ศษทางการค า ระหว า งประเทศ
Developing Countries : GSTP)
กําลังพัฒนา

- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแบบทั่วไป

- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
หลั ก เกณฑ รั บ รองแหล ง กํ าเนิ ด สิ น ค าเป น การทั่ว ไปที่
ประเทศผูนําเขากําหนด

- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคากาแฟ

- ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย เรื่ อ ง การส ง
- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
สินคาออกไป
หลักเกณฑรับรองแหลงกําเนิดสินคากาแฟและขอบังคับ
นอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
องคการกาแฟระหวางประเทศ (ICO)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการสง
กาแฟไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐
- ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง การ
ขออนุ ญ าตส ง ออกและการขอหนั ง สื อ รั บ รองถิ่ น
กําเนิดสินคากาแฟ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐

- หนังสือรับรองแหลงกําเนิด
สินคาแบบอื่นๆ

- ใหพิจารณาออกหนังสือรับรองไดตาม
หลั ก เกณฑ ต ามความตกลงระหว า งประเทศ หรื อ
ประเทศผูนําเขาหรือกระทรวงพาณิชยหรือกรมการคา
ตางประเทศกําหนด (ถามี)

หมายเหตุ

- ๓๖ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

การขึ้ น ทะเบี ย นเป น ผู ข อหนั ง สื อ รั บ รอง - ระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการขึ้นทะเบียน
แหลงกําเนิดสินคา
เปนผูขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ.๒๕๓๖
- การขึ้นทะเบียนเปนผูขอหนังสือ
- ประกาศกรมการคาตางประเทศ เรื่อง การยื่นคํา
รับรอง FORM A
ขอขึน้ ทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง FORM A
และตออายุ พ.ศ. ๒๕๔๑
- พรบ.ระเบียนบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๙
- ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การจด
- คําสั่งกรมทรัพยสินทางปญญาที่ ๒๕๙/๒๕๔๖
ทะเบียนหรือแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
- หนังสือกรมทรัพยสินทางปญญา ดวน ที่ พณ
- ใหบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญา
๐๗๐๑.๐๗/ ว ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
- รับแจงขอมูลทรัพยสินทางปญญา
๒๕๔๖
ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
๑. ขอมูลลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
๒. ขอมูลความลับทางการคา
๓. ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นไทย

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ใหพิจารณาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑที่กําหนด
- การกําหนดหมายเลขทะเบียนเปนผูขอหนังสือรับรอง
FORM A เลขทะเบียนหลักแรก (รหัสสถานที่ออก) ให
กําหนดโดยใชหมายเลข ๘ ตามดวยอักษรยอของ
จังหวัด
- ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญาและ
ระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑.ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญา
วาดวยการบริหารขอมูลการจดทะเบียนและการแจงขอมูล
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.ปฏิบัตติ ามประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา
เรื่อง การแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบกรมทรัพยสินทางปญญาวา
ด ว ยการพิ จารณาคํ า ขอแจ ง ข อ มูล และขอรั บ บริ ก ารข อ มู ล
ลิขสิทธิ์ พงศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
๓. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทาง
ปญญา เรื่อง การแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลความลับ
ทางการคา ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบกรม
ทรัพยสินทางปญญา วาดวยการแจงขอมูลและขอรับบริการ
ขอมูลความลับทางการคา พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๔๕
๔. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพยสินทาง
ปญญา เรื่อง การแจงขอมูลและขอรับบริการขอมูลภูมิปญญา
ทองถิ่นไทย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบกรม
ทรัพยสินทางปญญา วาดวยการแจงขอมูลและขอรับบริการ
ข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวั น ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๕

หมายเหตุ

- ๓๗ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให สัสดีจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ อนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหม
- การโอนยายทหารกองเกินและทหารกองหนุน
กั บ กระทรวงมหาดไทย ในระเบี ย บอั น เกี่ ย วกั บ ที่ยายภูมิลําเนาทหารเขามาหรือออกไปอยูตางอําเภอใน
พ.ร.บ. รับขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ ขอ ๒๖ หรือ ๓๒
จังหวัดเดียวกัน หรือตางจังหวัด
- ระเบียบการตามคําสั่งกองทัพบก ที่
- การแกไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทหารกองเกิน
๑๐๔/๒๕๑๔ และ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. หรือทหารกองหนุน ซึ่งไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
๒๔๙๗ ขอ ๒๗
ทองที่ฝายปกครองแจงมาตลอดจนการแกไขสิ่งที่
คลาดเคลื่อนใหเปนการถูกตอง กองประจําการ ทหาร
- คําสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลว. ๒๔
กองเกินและทหารกองหนุนตาย
ม.ค ๒๕๑๗ ประกอบกฎหมายกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
- การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกิน สง
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
เขากองประจําการทุกแผนก รวมทั้งการสอบสวนและ
จําหนายผูที่ไมมารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร
- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
ดวยสาเหตุตางๆ ทุกกรณี
๐๓๓๑/ว ๑๗ ลว. ๑๕ ม.ค.๒๕๕๔
- การดําเนินงานเกี่ยวกับการฝกอบรมสมาชิก
กองหนุน เพื่อความมั่นคงของชาติ
- การประสานงานกับศูนยประสานงานกองหนุน
เพื่อความมั่นคงของชาติและศูนยประสานงานทหาร
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ภาค ๔
- การสั่งการศูนยประสานงานกองหนุนเพื่อความ
มั่นคงของชาติระดับอําเภอ

หมายเหตุ

- ๓๘ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- บันทึกขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๙

- การควบคุมบันทึกเพิ่ม จําหนายและปลด ยาย
ประเภททหารกองประจําการทหารกองเกิน และทหาร
กองหนุนในทะเบียนและบัญชี
- การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
- การเตรียมพล
- งานเกี่ยวกับกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
- การรายงาน การตรวจสอบ โตตอบ ที่เปน
ระเบียบปฏิบัติประจํา
- อนุมัติการสอบสวนจําหนายคนที่ไมมาเขารับ
การตรวจคัดเลือกดวยเหตุตางๆ

หมายเหตุ

- ๓๙ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ อนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
๐๕๐๒/๖๙๓๓๖ ลว. ๒๖ มี.ค.๒๕๑๗
- ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
พ.ศ.๒๕๒๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออก
ตามความใน พ.ร.บ. พ.ศ.๒๕๑๐
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๓๘

- การอนุมัติจายเงินคาอาหารคนไขโดย
งบประมาณและเงินบํารุงสถานบริการสาธารณสุข
- การอนุมัติเบิกจายเงินคาน้ํา คาไฟ และคาสง
ไปรษณียโทรเลขของหนวยงานตางๆ ในสังกัด
- การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาต
ขายยาแผนปจจุบันไวแลว
- การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาต
ขายยาแผนโบราณไวแลว
- การอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
๓,๔ เฉพาะรานขายยาแผนปจจุบัน ตาม ม.๑๖
- การอนุญาตใหยายสถานที่ขายยาแผนปจจุบัน
ทุกประเภท จากสถานที่ระบุไวในใบอนุญาต
- การอนุญาตใหยายสถานที่ขายยาแผนโบราณ
ทุกประเภท จากสถานที่ระบุในใบอนุญาต
- การอนุมัติในการเบิกจายคาตอบแทนหรือคา
ป วยการ ค า พาหนะเดิ น ทาง และค า เช า ที่ พั ก ในการ
ชันสูตรพลิกศพใหแกบุคคลหรือ ผูดํารงตําแหนง
๑. แพทยประจําโรงพยาบาลหรือแพทยประจํา
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. แพทยที่ไดขนึ้ ทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัคร
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
๒๗๐๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการจาย
คาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และ
ค า เช า ที่ พั ก แพทย และเจ า พนั ก งาน ผู ไ ด ทํ า การ
ชัน สู ต รพลิ กศพตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณา
ความอาญา ม.๑๕๐ พ.ศ.๒๕๔๓

หมายเหตุ

- ๔๐ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวยการจาย
คาตอบแทน หรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่
พักของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากแพทยใหไปชันสูตรพลิก
ศพในที่ เ กิ ด เหตุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๗
และพ.ศ.๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

๓. เจาหนาที่ของโรงพยาบาล หรือเจาหนาที่
ประจํ า สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผานการอบรมทางนิติเวชศาสตร
และได รับมอบหมายจากแพทยใหไปชั นสูต รพลิกศพในที่เกิด
เหตุ

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1122/2546 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2546

- ให ค วามเห็ น ชอบแทนปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะ
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ ในเรื่องการดําเนินการ
จําหนายพัสดุทุกขั้นตอน

- ระเบีย บสํ านักนายกรั ฐมนตรี วาดว ยการพัสดุ พ.ศ.2531 - การตรวจสอบพัสดุประจําปทุกขั้นตอนตามระเบียบสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 - อนุญาตใชรถสวนกลางของหัวหนาสวนราชการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผูอํานวยการโรงพยาบาล
และฉบับที่แกไข เพิ่มเติม
ชุมชน

หมายเหตุ

- ๔๑ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 - มอบอํานาจใหจัดซื้อจัดจางทุกวิธี ยกเวนวิธีพิเศษวิธีพิเศษ ทั้ง
และที่แกไขเพิ่มเติม
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- มอบอํานาจให น ายแพทย ส าธารณสุ ขจั งหวั ด วงเงิน ไมเ กิน
2,000,000 บาท
- มอบอํานาจใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในวงเงินไมเกิน
2,000,000 บาท
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ในวงเงินไมเกิน 500,000
บาท
- มอบอํานาจใหสาธารณสุขอําเภอ ในวงเงินไมเกิน 30,000
บาท
- พ.ร.บ. ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ.
2550 มาตรา 38
- ระเบี ย บการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

- การอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางอยู ปฏิบัติราชการนอกเวลา
ปกติ
- การลงชื่อในแบบ ก.พ.7 กรณีนี้ใหระบุตําแหนงผูนั้น และ
เขียนคําวา “ปฏิบัติราชการแทน” ไวหนาคําวา “หัวหนาสวน
ราชการ” ในแบบ ก.พ.7
- งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ระเบียบ
แบบแผนหรือคําสั่งของทางราชการ ไดแก การใหความ
เห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่ และการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน หรือคําสั่งของทางราชการอันเปนระเบียบ
ภายในของสวนราชการตางๆ ที่ตอ งปฏิบัติประจํา เปนงานที่ไม
มีปญหา และเปนงานที่มิไดเปนอํานาจของผูวาราชการ
โดยเฉพาะ

หมายเหตุ

- ๔๒ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลสถิติ หรือรายละเอียดตางๆ ใน
จังหวัด ซึ่งสวนราชการอื่นขอความรวมมือจากหนวยเหนือขอ
ทราบขอเท็จจริง ถาเรื่องดังกลาวไมมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยสั่ง
การใหหัวหนาสวนราชการนั้นๆ สรุปรวบรวมขอมูลรายละเอียด
หรือขอเท็จจริงที่ไดรับเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือผูรักษา
ราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบัญ พ.ศ. 2526 - แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ การอนุมัติ การทําลาย
และที่แกไขเพิ่มเติม
ของสวนราชการในสวนภูมิภาค
- พ.ร.บ. ระเบีย บบริ ห ารราชการแผ น ดิน ฉบั บ ที่ 7 พ.ศ. - การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
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ราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของ 1) รักษาขอมูลขาวสารในหนวยงานใหปลอดภัยและในกรณีที่
ทางราชการ พ.ศ. 2544
จําเปนสามารถกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี
โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ ตามระเบียบนี้ (ขอ 7)
2) กําหนดชั้นความลับพรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนด
ชั้นความของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปนขอมูลขาวสาร
ประเภทใด และเพราะเหตุผลใด (ขอ 16)
3) แตงตั้งนายทะเบียน และผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับ (ขอ 25)
4) แตงตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และมีอยูของขอมูลขาวสารลับที่มีอยูใน
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และรายงานการตรวจสอบใหผูรับ
มอบอํานาจทราบเพื่อสั่งการตอไป (ขอ 29)

หมายเหตุ

- ๔๓ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
5) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบสวน เมื่อสงสัยวามีบุคคล
ที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารลับไดรู หรืออาจรู
ถึงขอมูลขาวสารลับ หรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษา
ความลับของขอมูลขาสารของราชการ (ขอ 30)
6) กําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอ
ภารกิจ และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน (ขอ 31)
7) สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารโดยมีขอจํากัด หรือเงื่อนไข (ขอ
49)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๖๙๓๓๖ ลว.๒๖
มี.ค.๒๕๑๗
- ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๒๐ แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๒๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๒๕)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๒๕)ออกตามความใน
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๕๐
ม.๓๘

- การอนุมัติจายเงินคาอาหารคนไขโดยเงินงบประมาณและเงิน
บํารุงสถานบริการสาธารณสุข
- การอนุมัติใหเบิกจายเงินคาน้ํา คาไฟ และคาสงไปรษณียโทร
เลขของหนวยงานตางๆในสังกัด
- การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาต ขายยาแผง
ปจจุบันไวแลว
- การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ไดรับอนุญาต ขายยาแผน
โบราณไวแลว
- การอนุญาตใหขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓,๔ เฉพาะราน
ขายยาแผนปจจุบัน ตาม ม.๑๖
- การอนุญาตใหยายสถานที่ขายยาแผนปจจุบันทุกประเภท
จากสถานที่ระบุไวในใบอนุญาต
- การอนุญาตใหยายสถานที่ขายยาแผนโบราณทุกประเภท จาก
สถานที่ระบุในใบอนุญาต

หมายเหตุ

- ๔๔ เรื่องที่มอบ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การใหความยินยอมตั้งตู ATM ในหนวยบริการ
หรือหนวยงานในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- เรื่องเกี่ยวกับการตั้งตู
ATM

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
๕๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

- เรื่องเกี่ยวกับการขอใช
ที่ดิน

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
๕๙๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙

- การขอใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
- การขอใชที่ดินที่สาธารณประโยชน
- การขอใหที่ดินของ สนง.คณะกรรมการปฎิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร
- การขอใชที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 923/2553 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2553

- การขอใชที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
- การขอใชที่ดินอันเปนสาธารรสสมบัติของแผนดิน
- การขอใชที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
- การขอใชที่ดินในเขตนิคมสรางตนเอง
- การขอใชที่ดินในเขตนิคมสหกรณ
- การขอใชที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ ที่กัลปนา

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2168/2547 ลงวันที่ 14 ต.ค. 2547

- การใหความเห็นชอบในการขอใชที่ราชพัสดุ
- การใหความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ

- เรื่องเกี่ยวกับการพัสดุ

หมายเหตุ

- ๔๕ เรื่องที่มอบอํานาจ

- การรื้อถอนอาคารและ
สิ่งปลูกสราง และการ
จําหนายอาคารหรือสิ่ง
ปลูกสรางที่รื้อถอน
- มอบอํานาจใหเบิกจาย
คาใชจายในการเปน
สมาชิกอินเตอรเน็ต
- การดําเนินการทาง
ทะเบียนรถ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ที่จะรื้อถอน หรือวัสดุที่
รื้อถอน
- การจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
- การนําวัสดุที่รื้อถอนหรือตนไม ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ไปใช
ประโยชนแกทางราชการ
- การใหความเห็นชอบในการสงคืนที่ราชพัสดุ
- กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารปกครองดู แ ล - การดําเนินการรื้ออาคารและสิ่งปลูกสราง และการจําหนาย
บํ า รุ ง รั ก ษาใช แ ละจั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพัส ดุ พ.ศ. อาคารสิ่งปลูกสรางที่รื้อถอน
2545 ขอ 20
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2691/2553 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2553

- การอนุมัติใหเบิกจายคาใชจายในการเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต
ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2301/2543 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2543

- การจดทะเบียนรถ
- การตอทะเบียนรถประจําป
- แจงเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ
- แจงเปลี่ยนสีรถ
- แจงยกเลิกการใชรถ
- การทําประกันภัยรถราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0409.6/ว. 349 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2548

- เกี่ยวกับการทํา
ประกันภัยรถราชการ

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 363/2543 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2546

- ดานการบริหาร
งบประมาณ

- คําสั่ง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 - การบริหารงบประมาณรายจาย ยกเวนกรณี
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายระหวางจังหวัด

หมายเหตุ

- ๔๖ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให อุตสาหกรรมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
๑. การสั่งการตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ สําหรับโรงงานที่
ตั้งอยูในทองถิ่นที่รับผิดชอบ

๒. การสั่งการ การอนุญาตและ
ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติแร
พ.ศ.๒๕๑๐
- การปฏิบัติหนาที่เจาพนักงาน
อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ตาม
มาตรา ๔

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ๖๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสตูล
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- อนุญาตหรือผูไดรับมอบหมายตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ สําหรับโรงงานที่
ตั้งอยูในทองถิ่นที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงงานที่
ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมแรงมา รวมไมเกินหารอยแรงมา
หรือคนงานไมเกินสามรอยคน
- การออกใบอนุญาตขยายโรงงานที่ใชเครื่องจักร
ที่กําลังแรงมาในสวนที่ขยายรวมกับเครื่องจักรตามสิทธิ
เดิมที่ไดรับอนุญาตไมเกินหกรอยแรงมา
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
- เปนเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่มี
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
อํานาจหนาที่ดังนี้ ตามที่ พ.ร.บ.แร พ.ศ.๒๕๑๐
กําหนดใหเปนผูมีอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
- คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
เหมืองแร ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิกายน อุตสาหกรรมแรประจําทองที่ภายในเขตจังหวัดที่
๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด รับผิดชอบ ขอ ๑ - ๕๔
ปฏิบัติราชการแทน

หมายเหตุ

- ๔๗ เรื่องที่มอบอํานาจ
๓. การมอบอํานาจสั่งการ
ตามกฎหมายเฉพาะ
- อนุมัติใหกูเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการ
สงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย ใน
วงเงินรายละไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช
บุคคลค้ําประกัน

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย
- ใหความเห็นชอบในการกูเงินทุนหมุนเวียนแต
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การส ง เสริ ม อาชี พ อุ ต สาหกรรมใน ละรายเพื่อการสงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและ
ครอบครั ว และหั ต ถกรรมไทย พ.ศ.๒๕๒๕ ข อ ๙ ข อ ๑๓ หัตถกรรมไทย และกํากับดูแลการใชเงินกูใหเปนไปตาม
ประกอบคํ า สั่ ง กรมส ง เสริ ม ที่ ๕๙๘/๒๕๔๑ สั่ ง ณ วั น ที่ ๑ วัตถุประสงคของคํากู และ/หรือ ตามที่ไดรับอนุมัติใหกูเงิน
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ และคําสั่งกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ที่
๙๒/๒๕๔๔ ลงวั น ที่ ๑ มี . ค.๒๕๔๔ และคํ า สั่ ง กรมส ง เสริ ม
อุตสาหกรรม ที่ ๓๕๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๔. อํานาจในการ
- มาตรา ๓๘ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
- ใหอุตสาหกรรมจังหวัดมีอํานาจเบิกจายคาจางเหมาใน
อนุมัติเบิกจายเงินคาจาง แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ เรื่องตางๆ ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ดังนี้
เหมา
บริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. การจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม
รวมถึงบานพักของทางราชการ
๒. การจางเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
๓. การจางเหมาดูแลรักษาตนไมหรือสวนไมประดับหรือ
สวนหยอมหรือสนามหญาของทางราชการ
- มีอํานาจอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจางเหมา
เอกชนดําเนินงานของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับ
งานบันทึกขอมูลและธุรการ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว๖๒ ลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๓๙ และดวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว๑๓๑ ลง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑

หมายเหตุ

- ๔๘ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๕. อํานาจในการ
เบิกจายคาใชจายในการ
ฝกอบรม

มาตรา ๓๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
- ใหอุตสาหกรรมจังหวัดมีอํานาจในการเบิกจายเงิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร คาใชจายในการฝกอบรมและการอนุมัติโครงการฝกบอรมที่สวน
ราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น ตามนัยระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗ และขอ ๘
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. อํานาจในการ
อนุมัติใหจัดการประชุม

มาตรา ๓๘ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
- ใหอุตสาหกรรมจังหวัดมีอํานาจอนุมัติสําหรับการประชุม
พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ที่เปนงานประจําตามนัยระเบียบสํานักนายกวาดวยการอนุมัติ
ราชการแผนดิน(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๒๔ ขอ ๑๘

หมายเหตุ

- ๔๙ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบการยายตัวเงินคงคลัง พ.ศ.๒๕๒๐

- การขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจเพื่อควบคุมการไป
เบิกและสงเงิน
- พระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญขาราชการ
- การสงสําเนาคําสั่งการจายเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
บํานาญใหสวนราชการผูเบิกทราบ และอนุมัติการโอน
เบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ ไปตั้งจายทางสํานักงานอื่น
- ระเบียบการยายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐
ขอ ๑๖ และขอ ๓๐
- ระเบียบการยายตั้งเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๓๘
หมวด ๒ ขอ ๒๔, ขอ ๒๕ หมวด ๔ ขอ ๓๒
- หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค ๐๔๐๒/
ว ๙๔๐๓ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๑๘

- การสั่งเบิกเงินคงคลัง
- แจงการนําสงเงิน , การขอเบิกเงินและการตอบ
รับเงิน
- การรายงานการจายแลกเหรียญกษาปณ ไปยัง
กรมธนารักษ

หมายเหตุ

- ๕๐ เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- ระเบียบการจายเงินเดือนเงินบําเหน็จ
บํานาญ
- ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ
สํานักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แกไข
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๙ ขอ ๔๘
- ระเบียบการฝากสิ่งของในลักษณะหีบหอ
ณ ที่ทําการคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอ ๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- สั่งโอนเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ
- การอนุมัติใหเปดปดที่ทําการนอกเวลาทําการ
ปกติ
- การอนุมัติใหสวนราชการฝากสิ่งของในลักษณะ
หีบหอ ณ ทีทําการคลังจังหวัด

หมายเหตุ

- ๕๑ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให สหกรณจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

1. การสั่งการ
2. การสัง่ การอนุญาต
และการ
อนุมัติ เกี่ยวกับการ
เงินกองทุนพัฒนา สหกรณ

- หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ กษ
๑๑๐๑/๑๕๗๕ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
- อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๘
แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และข อ ๗ (๑) ข อ ๑๓ แห ง
ระเบี ย บกรมส งเสริ มสหกรณ ว าด ว ยการกูยื ม
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การรับทราบสําเนาระเบียบของสหกรณ

- อํานาจการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ เกี่ยวกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ใหสหกรณภายในจังหวัดที่รับผิดชอบกูยืม
ภายในวงเงินไมเกินสัญญาละหนึ่งลานบาท สําหรับวัตถุประสงคเพื่อเปน
ทุน หมุน เวี ย นดํ าเนิ น ธุ ร กิจ อายุ สั ญญาไมเ กิน ๓ ป แต ไมร วมถึงการ
อนุมัติอนุญาต ใหสหกรณที่ตั้งขึ้นไมถึง ๑ ป กูยืมเงินโครงการพิเศษที่
ทางราชการกําหนดหรือโครงการที่ทางราชการมอบหมายใหสหกรณ
นั้นๆ ดําเนินการ
- คํ า สั่ ง กรมส ง เสริ ม สหกรณ ที่ ๑๒๔/
- การดําเนินการเพื่อใหสหกรณกูยืมเงินหรือผอน
๒๕๔๗
ผันการชําระหนี้ของสหกรณใหปฏิบัติตามหลักเกณฑกําหนดในระเบียบ
ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗
กรมส งเสริ มสหกรณ ว าด ว ยการกู เ งิ น พั ฒ นาสหกรณ (กพส.) พ.ศ.
๒๕๔๕ ประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการกูเงินกองทุน
พัฒ นาสหกรณ รวมถึง ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ประกาศอื่ น ใดที่เ กี่ย วกั บ การ
พิ จ ารณาให กู ยื ม หรื อ การผ อ นผั น การชํ า ระหนี้ เ งิ น กองทุ น พั ฒ นา
สหกรณที่มีอยูแลวในเวลานี้ หรือจะมีในภายหลัง

หมายเหตุ

- ๕๒ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- มอบอํานาจใหดําเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต

- หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ
- มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับขอจดทะเบียนการ
๑๑๐๓/๑๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๖
โอนกรรมสิทธิ์ หรือการกระทําอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ
รถยนตของสํานักงานสหกรณ
(ฉบับที๗่ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- คําสั่งกรมสงเสริมสหกรณ ที่ ๑๒๐/๒๕๔๖
เรื่ อ ง มอบอํ า นาจให ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ทะเบี ย น
รถยนต

- มอบอํานาจใหดําเนินคดีเพง

- มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการฟองคดี และ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน
การอื่นๆ อันจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดี ซึ่งรวมถึงการ
(ฉบับที๗่ ) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
แตงตัง้ ทนายความตอสหกรณที่กูยืมเงินจากกรมสงเสริม
- หนังสือกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ
สหกรณ แตปฏิบัติผิด เงื่อนไขหรือผิดสัญญากูยืมเงินใน
๑๑๐๑/๕๘๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖
พื้นที่จังหวัด

หมายเหตุ

- ๕๓ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให เกษตรและสหกรณจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ตามพระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ
- การวิเคราะหนโยบายของกระทรวง กําหนด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. แนวทางพั ฒ นาและจั ด แผนพั ฒ นาการเกษตรและ
๒๕๓๘
สหกรณรวมทั้งจัดทําแผนความตองการงบประมาณของ
หมวดกระทรวง
- ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
- การกํากับดูแล และประสานการปฏิบัติ
สํ านั กงานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. โครงการพั ฒ นาเกษตรและสหกรณ ที่ มี ห ลายส ว น
๒๕๓๘
ราชการรวมกันดําเนินการ
- คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ที่
- การติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนาการ
๑๑๗๕/๒๕๔๐
เกษตรและสหกรณที่เ ป น นโยบายกระทรวงฯ ภายใน
จังหวัดของหนวยงานตางๆ ในสังกัด

หมายเหตุ

- ๕๔ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พ.ร.บ. ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
- ดําเนินการตามกฎหมายในฐานะเจาพนักงาน
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง เจาหนาที่ในการตออายุใบอนุญาตมีปุยไวเพื่อขาย
แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ตาม พ.ร.บ. ปุ ย พ.ศ.
- การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบ
๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
แทนใบอนุญาต มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
- หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๔/ว
๖๕๙๐ ลว. ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
- พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

หมายเหตุ

- ๕๕ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ปศุสัตวจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
๑. การอนุมัติ การ
อนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘
- การลงนามในสัญญาใหซื้อโค – กระบือ ของ
และมาตรา๓๙ แห งพระราชบั ญญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ โครงการธนาคารโค – กระบือ
แผนดิน (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๓ มาตรา
- การลงนามในหนังสือนําสงใบอนุญาตคาสัตว
๑๗ และมาตรา ๑๘ แห งพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัต ว
- สั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๓๕
และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
- การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจํ า ป ทุ กขั้ น ตอนตามระเบี ย บสํ านั ก
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป - การอนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้ง
ราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ขอ การอนุ มั ติ ออกนอกเขตจั ง หวั ด ของขาราชการและลู กจ างใน
๑๑ (๕)
สังกัด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ - การอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
และฉบับทีแ่ กไข
- คําสั่ งกรมปศุสั ต ว ที่ ๗๕/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๓๑ มกราคม - การอนุมัติใหเปนผูขับขี่รถราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการลาของขาราชการ - การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัด ลาปวย ลากิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕
สวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอนประจําป ที่เปนอํานาจของ
ผูวาราชการจังหวัด
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ - การอนุมัติใหขาราชการ ลูกจางอยูปฏิบัติราชการนอกเวลา
มาตรา ๓๘
ปกติ

หมายเหตุ

- ๕๖ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเบิกจายเงินตอบแทน - การลงชื่อในแบบ ก.พ. ๗ กรณีนี้ใหระบุตําแหนงผูนั้นและ
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
เขียนคําวา “ปฏิบัติราชการแทน” ไวหนาคําวา “หัวหนาสวน
ราชการ” ในแบบ ก.พ. ๗
- งานปฏิบัติธรรมดา ไดแก การโตตอบหนังสือ การตอบรับ
การเตือน การเรงรัด การทักทวง การทวงถาม การขอเบิก
แบพิ ม พ แ ละพั ส ดุ ต า ง ๆ - งานที่ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบีย บแบบแผนหรื อคําสั่งของทางราชการ ได แก การให
ความเห็ น ชอบในการปฏิ บั ติ ห น าที่ และการปฏิ บั ติ งาน ตาม
กฎหมายระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของทางราชการอันเป น
ระเบียบภายในของสวนราชการตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา
เปนงานที่ไมมีปญหาและเปนงานที่มิไดใหเปนอํานาจของผูวา
ราชการโดยเฉพาะ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบัญ พ.ศ.๒๕๒๖ - งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลสถิติ หรือรายละเอียดตางๆ ใน
และแกไขเพิ่มเติม
จังหวัด ซึ่งสวนราชการอื่นขอความรวมมือจากหนวยเหนือขอ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๐ ทราบขอเท็จจริง ถาเรื่องดังกลาวไมมปี ญหาที่จะตองวินิจฉัยสั่ง
มาตรา ๓๘
การใหหนาสวนราชการนั้นๆ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของ สรุปรวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือขอเท็จจริงที่ไดรับเสนอผูวา
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
ราชการจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการ หรือ
ลงนาม
- แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ การอนุมัติ การทําลาย
ของสวนราชการในสวนภูมิภาค
- การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทาง
ราชการ

หมายเหตุ

- ๕๗ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ
๑) รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานใหปลอดภัยและใน
กรณีที่จําเปนสามารถกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสม
แกกรณี โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ และประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ ตามระเบียบนี้ (ขอ ๗)
๒) กํ า หนดชั้ น ความลั บ พร อ มทั้ ง ให เ หตุ ผ ลประกอบการ
กําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปนขอมูล
ขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุผลใด (ขอ ๑๖)
๓) แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับ (ขอ ๒๕)
๔) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองในการปฏิบัติ
ตามระเบี ย บนี้ และการมีอยู ของขอมูล ขาวสารลั บ ที่มีอยู ใ น
ทะเบียนขอมูลขาวสารลับ และรายงานการตรวจสอบใหผูรับ
มอบอํานาจทราบเพื่อสั่งการตอไป (ขอ ๒๕)
๕) แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบสวน เมื่อสงสัยวามี
บุ ค คลที่ไ มมี อํา นาจหน า ที่เ กี่ย วข องกับ ขอ มูล ขา วสารลั บ ได รู
หรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับ หรือเมื่อสงสัยวามีการละเมิด
การรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ (ขอ ๓๐)
๖) กําหนดจํานวนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพียงเทาที่จําเปนตอ
ภารกิจ และจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน (ขอ ๓๑)
๗) สั่งเปดเผยขอมูลขาวสารโดยมีขอจํากัดหรือเงือนไข (ขอ
๔๙)

หมายเหตุ

- ๕๘ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

๒. การดําเนินการตาม
พ.ร.บ. ควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ.๒๕๓๕

- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติร ะเบี ย บบริ หารราชการแผน ดิ น (ฉบั บที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๗ และมาตรา
๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว แ ละจํ า หน า ย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
- คําสั่งกรมปศุสัตว ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๔๗

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- การลงนามในสัญญาเชาซื้อโค-กระบือ ของโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
- การลงนามในหนังสือนําสงใบอนุญาตคาสัตว
- การสั่งพักใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆา
สัตว ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
- การเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆา
สัตว ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
- ออกหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสั ต ว ปฏิ บั ติ ให ถูก ต องภายในเวลาที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ า สั ต ว แ ละ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. การดําเนินการรับรอง - อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหง - ให มีอํานาจดํ าเนิ น การออกใบรั บ รอง เพิกถอนการรั บ รอง
ฟารมสุกรปลอดการใช พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ และการพิจารณาอุทธรณแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ใหกับฟารม
สารเรงเนื้อแดงหรือกลุม - คําสั่งกรมปศุสัตว ที่ ๑๙๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม สุกรซึ่งรวมโครงการฟารมสุกรปลอดการใชสารเรงเนื้อแดงหรือ
เบตาอะโกรนิสท
๒๕๔๗
กลุ มเบต าอะโกรนิส ท ตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๗
แหงประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง การรับรองฟารมสุกรปลอด
การใชสารเรงเนื้อแดงหรือกลุมเบตาอะโกรนิสท

หมายเหตุ

- ๕๙ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๓๘
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วา
ดวยการเบิกจายเงินสวนลดอากรประมง (ฉบับที่
๑) พ.ศ. ๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๓

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การเบิกจายเงินสวนลดอากรประมง

หมายเหตุ

- ๖๐ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

- ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยการใช
อาวุ ธ ป น และเครื่ อ งกระสุ น ป น พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๕
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
- พ.ร.บ. ราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา
๓๐ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๕๐ มารตา ๓๘

- การอนุญาตใหขาราชการเรือนจําจังหวัดพก
อาวุธปนติดตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการโดยอนุญาตไดคราว
ละไมเกิน ๖ เดือน

- การอนุญาตใหผูตองขังปวยในเรือนจําจังหวัด
ออกไปตรวจรั กษาและอยู พักรั กษาตั ว ยั งโรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจําตามความเหมาะสมและความจําเปน
แหงโรค
- อนุญาตใหบุคคลภายนอกเขาชมกิจกรรม
- พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙
และขอ ๓ และขอบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑฉบับ เรื อ นจํ า (ไม ร วมถึ ง การอนุ ญ าตตามข อ บั ง คั บ กรม
ราชทั ณ ฑ ว า ด ว ยการสั ม ภาษณ ผู ต อ งขั ง และการ
ที่ ๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๐
ถ า ยภ าพ ภ าพยนตร วี ดี ทั ศ น ภ ายในเรื อ นจํ า
พ.ศ. ๒๕๔๐)

หมายเหตุ

- ๖๑ เรื่องที่มอบอํานาจ
- การลงนามในแบบขอรับ
บําเหน็จ
บํานาญ

- การอนุมัติ การอนุญาต
การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
ขอรับและจายบําเหน็จ บํานาญขาราชการ พ.ศ.
๒๕๒๗ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการขอรับ และการจายบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔
- คําสั่งกรมราชทัณฑ ๑๑๑๙/๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

- การลงนามในแบบขอรับบําเหน็จ บํานาญ
ปกติ
ขาราชการบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ ๕๓๐๐) บําเหน็จ
ลูกจาง (บําเหน็จปกติ) ใบรับรองสมุดประวัติและเวลา
ทวีคูณระหวางประจําหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใหกฎ
อัยการศึก เพื่อขออนุมัติสั่งจายจากสํานักงานคลังเขต
ในสวนเรือนจําจังหวัด และเรือนจําอําเภอ

- คําสั่งกรมราชทัณฑ ที่ ๔๖๖/๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

- การอนุมัติการพักลงโทษใหแกนักโทษเด็ดขาด
เฉพาะรายที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑพักการลงโทษตาม
กฎหมายและเหลือโทษจําตอไปไมเกิน ๑ ป และจะ
ปลอยตัวคุมประพฤติอยูภายในพื้นที่ของจังหวัด และ
เรือนจําอําเภอ เฉพาะการลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับ
งานศพ

หมายเหตุ

- ๖๒ –
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเลคทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙

- ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม , ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ ใน
วงเงินงบประมาณไมเกินหนึ่งลานบาท

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

-การตรวจสอบพัสดุประจําปทุกขั้นตอนตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป -การอนุญาตการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรรวมทั้งการ
ราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ขอ อนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการและลูกจางในสังกัด
๑๑ ( ๕ )
-การอนุญาตการใชรถยนตสวนกลาง
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓
และฉบับที่แกไข
-การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย ลากิจ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยลาของขาราชการ พ.ศ.
สวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักผอนประจําปทเี่ ปนอํานาจของผูวา
๒๕๕๕
ราชการจังหวัด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ
ขาราชการจังหวัดชายแดนใต
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

-การอนุญาตใหขาราชการ ลูกจางปฏิบัติราชการนอกเวลาปกติ
-การลงชื่อในแบบ ก.พ..๗ กรณีนี้ใหระบุตําแหนงผูนั้นและเขียน
คําวาปฏิบัติราชการแทน ไวหนาคําวาหัวหนาสวนราชการ ใน
แบบ ก.พ.๗

หมายเหตุ

- ๖๓ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖

- งานปกติธรรมดา ไดแกการโตตอบหนังสือ การตอบรับการ
เตือน การเรงรัด การทักทวง การทวงถาม การขอเบิกแบบ
พิมพและพัสดุตางๆ
-งานที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของทาง
ราชการ ไดแกการใหความเห็นชอบในการปฏิบัติหนาที่และการ
ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือคําสั่งของทาง
ราชการตางๆ ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา เปนงานที่ไมมีปญหา และ
เปนงานที่มิไดมอบใหเปนอํานาจของผูวาราชการโดยเฉพาะ
-งานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลสถิติ หรือรายละเอียดตางๆ
ในจังหวัด ซึ่งสวนราชการอื่นขอความรวมมือจากหนวย
เหนือเพื่อขอทราบขอเท็จจริง ถาเรื่องดังกลาวไมมีปญหา
ที่จะตองวินิจฉัยสั่งการใหหัวหนาสวนราชการนั้นๆ สรุป
รวบรวมขอมูลรายละเอียดหรือขอเท็จจริงที่ไดรับเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูรักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือ
ลงนาม

-พรบ.ราชทัณฑ พ.ศ.๒๔๗๙
กฎ ระเบียบ ขอบังคับกรมราชทัณฑ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

-แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ การอนุมัติ การทําลายของ
ทางสวนราชการในสวนภูมิภาค
-การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
-การอนุญาตใหขาราชการเรือนจําจังหวัดพกพาอาวุธปนติดตัวเพื่อ
ไปปฏิบัติราชการ โดยอนุญาตไดไมเกินคราวละ ๖ เดือน

หมายเหตุ

- ๖๔ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๑๒
มาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบ
มาตรา ๒๒ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.
๒๕๕๐
- คําสั่งเรือนจําจังหวัดสตูล ที่ ๒๑ / ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

- การยายผูตองขัง ที่มีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม
- การยายผูตองขังวัยหนุม
- การยายผูตองขังคดีพระราชบัญญัติยาเสพติดกใหโทษ
- การอนุมัติใหผูตองขังลากิจ (เฉพาะการลาไปประกอบพิธี
เกี่ยวกับงานศพ)
- การยายผูตองกักขัง ที่มีกําหนดโทษสูงเกินอํานาจการควบคุม

- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘(๙)และมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๒๓วรรค๑(๑)
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.๒๕๕๐

-เรื่องการอนุญาตใหผูตองขังปวยออกไปรับการตรวจรักษาและ
พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอก
-การอนุญาตใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง นําตัวผูตองขัง
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กรมราชทัณฑกําหนดออกจาก
หองขังกอนเวลา ๐๖.๐๐น. และนําตัวผูตองขัง/ผูตองกักขังหลัง
เวลา ๑๘.๐๐ น.เพื่อทํางานหุงตมอาหารหรือเตรียมออกและ
กลับจากการทํางานพัฒนาสาธารณะนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน
หรือสถานกักขัง
-การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด
สงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจําหรือทัณฑสถาน
-การยายผูตองขังที่ไดรับการคัดเลือกเขาอยูในเรือนจําชั่วคราว
และทัณฑสถานเปดตามหลักเกณฑที่กรมราชทัณฑกําหนด

หมายเหตุ

- ๖๕ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

- มาตร 32 แหงวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา
22 มาตรา 23 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเงินผลพลอยไดจากการ
ฝกวิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง พ.ศ. 2548 และที่
แกไขเพิ่มเติม
- คําสั่งจังหวัดสตูล ที่ 221๓/2557 ลงวันที่ 24
ธันวาคม พ.ศ. 2557
- คําสั่งกรมราชทัณฑ ที่ 1420/2557 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2557

- มอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ
1.การรับจางหาผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการฝก
วิชาชีพผูตองขังของเรือนจําจังหวัดสตูล ทํานิติกรรมสัญญาหรือ
ขอตกลงและการอนุมัติการรับจาง วงเงินครั้งละไมเกิน
1,000,000 บาท (เงินหนึ่งลานบาทถวน)
2.การพัสดุวาดวยเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนหมุนเวียนแหง
ระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและ
การใชแรงงานผูตองขัง พ.ศ. 2548 กรณีการซื้อขายหรือการจาง
โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา ยกเวนวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ
ตลอดทั้งการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจางในวงเงินครั้งละไมเกิน
2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
3.การลงนามในสัญญาหรือขอตกลง การแกไขสัญญาหรือขอตกลง
การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง การลดหรือการงดคาปรับ การลด
หรือการขยายเวลาทําการทําสัญญาหรือขอตกลงที่ไดรับมอบหมาย
ในขอ 2
4.การดําเนินการตามขอ 2 หากเปนเรื่องเกี่ยวกับครุภัณฑตามขอ
12.4 แหงระเบียบกรมราชทัณฑ วาดวยเงินผลพลอยไดจากการฝก
วิชาชีพและการใชแรงงานผูตองขัง พ.ศ. 2548 ใหดําเนินการ
ภายในวงเงิน 900,000 บาท (เงินเกาแสนบาทถวน)

หมายเหตุ

- ๖๖ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ
- คําสั่งสํานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อ
1. การพิจารณาอนุญาตการปรับปรุง การเกษตร ที่ ๑๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม
ซอมแซมผิวถนน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ๒๕๔๖
ของ ส.ป.ก.
- หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๖/ว ๙๖๓
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
2. การพิจารณาอนุญาตการขุดลอก
- หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๖/ว ๑๑๐๗
คลอง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
3. การอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
รายการโครงการบริหารเครื่องจักรกล

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรมวาดวยการจัดโครงการที่ใชเปน
กองทุ น การปฎิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๖

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- อนุมัติการวาจางและการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลภายนอกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ
- การพิจารณาอนุญาตใหผูขอปรับปรุงและ
ซอมแซมถนน ซึ่งมิไดใชที่ดินเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งที่ทําให
มาตรฐานของถนนไมเปลี่ยนแปลงทําใหมาตราฐานของ
ถนนเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งไมเปนอุปสรรคขัดขวางงาน
การปฎิรูปที่ดิน
- การพิจารณาอนุญาตใหขุดลอกคลอง โดยไมใช
ที่ ดิ น เพิ่ ม ขึ้ น แต ไ ม ทํ า ให ม าตราฐ านของคล อง
เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งไมเป นอุป สรรคขัด ขวางต อ
งานการปฏิรูปที่ดิน
- การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือพื้นที่ปฏิบัติการ
หรื อ ขยายพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร ทั้ ง นี้ ภายในขอบเขต
รายละเอียดวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
- การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทีไ่ ดรับอนุมัติ
กรณีอื่นๆ เทาที่ไมเ ป น การเปลี่ ย นแปลงหลั กการหรื อ
วัตถุประสงคของโครงการที่ไดรับอนุมัติ และไมขัดหรือ
แย ง ต อ กฎหมายระเบี ย บข อ บั ง คั บ หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการ

หมายเหตุ

- ๖๗ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

4. การออกหนังสือยินยอมใหแก
- ระเบียบ ส.ป.ก. วาดวยการใหเกษตรกร
เกษตรกรที่ไดรับมอบที่ดินปลูกสรางอาคาร และสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูป
เพื่อเปนที่อยูอาศัยในแปลงที่ดิน
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมเกี่ ย วกั บ การเข า ทํ า
ประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
5. การออกหนังสือยินยอมใหแก
เกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียน
บานชั่วคราวใหเขตปฏิรูปที่ดินไปขอ
อนุญาตใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคในเขตปฏิรูปที่ดิน

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๔๖
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การดําเนินการวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมใหแก
เกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ดิ น เพื่อ เกษตรกรรมก อสร า ง
อาคาร โรงเรือนที่ไมเกินสมควรสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย
ของตนเองในแปลงเกษตรกรรมที่ไดรับอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนจ าก ส.ป.ก. เพื่อใช เป น เอกสารประกอบใน
การขออนุ ญ าตก อ สร า งอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
- การดําเนินการพิจารณาออกหนังสือยินยอม
ใหกับเกษตรกรหรือประชาชนผูไดรับทะเบียนบานหรือ
ทะเบียนบานชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่ อ ใช เป น เอกส ารประกอบการขออนุ ญ าตใช
กระแสไฟฟาสวนภูมิภาค

หมายเหตุ

- ๖๘ เรื่องที่มอบอํานาจ
6. การเรียกหนังสือ
รับมอบที่ดิน

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- การมีหนังสือเรียกหนังสือรับรองที่ดินคืนใหแก
ส.ป.ก. ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
- ในกรณีที่ไมสามารถเรียกเอกสารดังกลาวคืนภายในเวลาที่
กําหนดไมวาจะเปนดวยเหตุใดก็ตามใหจัดทําประกาศสํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด เพื่อแจงใหทราบเอกสารเลิกใชแสดงเปนหลักฐานแหง
การนั้นแลวตั้งแตวันที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขา
ทําประโยชนในที่ดินดังกลาว โดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการผูใหญบาน
และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานแหงทองถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู แหงละ
หนึ่งฉบับมีกําหนดสามสิบวัน
- ติดตาม เรงรัด จัดการเกี่ยวกับทรัพยสินและ
หนี้สินของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่
ทางราชการไดลงทุนไปหรือกูยืมตามสัญญา
- รายงานผลการดําเนินการให ส.ป.ก. ทราบ
หลังจากที่ดําเนินการตามคําสั่งแลว

หมายเหตุ

- ๖๙ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให ขนสงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
การอนุมัติ การอนุญาต การสั่งการ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ระเบียบกรมการขนสงทางบก วาดวย
- มีอํานาจเกี่ยวกับการจด ตอ โอน และยกเลิก
การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตาม ทะเบียน และเครื่องจักรกลที่อยูในความรับผิดชอบทุก
กฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๓๑
ประเภท กั บ นายทะเบี ย นยานพาหนะตามระเบี ย บ
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กรมการขนสงทางบก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

หมายเหตุ

- ๗๐ เอกสารแนบทายคําสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๗๒๑ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการจังหวัดสตูล มอบอํานาจให สถิติจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องที่มอบอํานาจ
๑. การจัดทําสํามะโน
หรือการสํารวจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ม.๑๖

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ประกาศกําหนดในแบบและกําหนดขอถาม
และวิธีการกรอกรายการในใบแบบและใบกําหนดขอถาม
กําหนดระยะเวลาทีพ่ นักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานจะสงใบ
แบบคืน

๒. การเบิกจายคาใชจาย - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก ๐๕๐๒/ ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๐
ตางๆ
กรกฎาคม ๒๕๒๓

- การเบิกจายคาใชจายตางๆ และกอหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หรือ
หมวดอื่นๆ ที่เบิกจายในลักษณะหมวดดังกลาวขางตน เฉพาะ
กรณีที่ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีหรือ
รายการทีก่ ระทรวงการคลังอนุญาตใหจายในเรื่องนั้นๆ ไวแลว
ใหจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนและประหยัด โดย
คํานึงถึงประโยชนใหมีประสิทธิภาพ

๓. ใหความยินยอมใน
เรื่องการเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน

- ใหความยินยอมใหเรื่องการเบิกเงินงบประมาณแทนสวน
ราชการอื่นโดยลงนามในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
(แบบ ๘๒๐๐) ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติ
แหงชาติ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูเบิก

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๕๐๕.๔/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๕

หมายเหตุ

- ๗๑ เรื่องที่มอบอํานาจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ

หลักเกณฑการใชอํานาจ

๔. การอนุมัติ การ
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. - ดําเนินการในการะบวนการใหยืม/ขอรับอุปกรณและเครื่องมือ
อนุญาต การวินิจฉัย การ 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
สั่งการ
ความสะดวกเพื่อการสื่อสารแกคนพิการตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเขาถึง และใช
ประโยชนจากขอมูลขาสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอํานายความ
สะดวกเพื่อการสื่อสาร และการบริการสื่อสาธารณะสําหรับคน
พิการ พ.ศ. 2554
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไป - การอนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้งการ
ราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2554 ขอ
อนุมัติออกนอกเขตจังหวัดของขาราชการและลูกจางในสังกัด
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- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- การจัดซื้อจัดจางในวงเงินงบประมาณไมเกินหนึ่งลานบาท
และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 - การอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
- การอนุญาตใหขาราชการและลูกจางในสังกัดลาปวย ลากิจ
พ.ศ. 2555
สวนตัว ลาคลอดบุตร ลาพักรอนประจําป ที่เปนอํานาจของผูวา
ราชการจังหวัด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2535 - การตรวจสอบพัสดุประจําทุกขั้นตอน ตามระเบียบสํานัก
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ

หมายเหตุ

- ๗๒ เรื่องที่มอบอํานาจ
๕. การจัดทําสํามะโน
หรือการสํารวจ

กฎหมายที่สรางอํานาจ
-พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ม.16

หลักเกณฑการใชอํานาจ
- ประกาศกําหนดในแบบและกําหนดขอถามและวิธีการกรอก
รายการในใบแบบ และใบกําหนดขอถามกําหนดระยะเวลาที่
พนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานจะสงใบแบบคืน

๖. การเบิกจายคาใชจาย - หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก 0502/ส101 ลงวันที่ 10
ตางๆ
กรกฎาคม 2523

- การเบิกจายคาใชจายตางๆ และกอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ
ในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุหรือหมวดอื่นๆ ที่เบิกจาย
ในลักษณะหมวดดังกลาวขางตน เฉพาะกรณีที่ไมมีกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีหรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตใหจายในเรื่องนั้นๆ ไวแลว ใหจายได
เทาที่จายจริง ตามความจําเปนและประหยัด โดยคํานึงถึง
ประโยชนใหมีประสิทธิภาพ

๗.ใหความยินยอมในเรื่อง - หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0505.4/ว 274 ลงวันที่ 30
การเบิกเงินงบประมาณ กันยายน 2545
แทนกัน

- ใหความยินยอมในเรืองการเบิกเงินงบประมาณแทนสวน
ราชการอื่นโดยลงนามในใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
(แบบ 8200) ในฐานะผูปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแห
ชาติ ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูเบิก

หมายเหตุ

