ผนวก ค.

๑๗
ผนวก ค.
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๖๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการหวัดสตูล (ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ๎าง ทุกวิธีการและทุกขั้นตอน
งานจ๎างที่ปรึกษา งานออกแบบหรือควบคุมงานกํอสร๎าง การทาสัญญา
และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๑. งบสํวนราชการ ครั้งละไมํเกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุํมจังหวัด งบตามแผนพัฒนาภาค
และงบกลาง ครั้งละไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ยกเว้น การอนุมัติโครงการและการแก๎ไขรายละเอียดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด กลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
- การแตํงตั้งหัวหน๎าเจ๎าหน๎าที่และเจ๎าหน๎าที่ ปฏิบัติหน๎าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุของหนํวยงาน
- การให๎ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ๎างประจาปีของหนํวยงาน และ
เผยแพรํแผนดังกลําวในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหนํวยงานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหนํวยงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ
จัดจ๎างประจาปี
- การให๎ความเห็นชอบ/อนุมัติ/สั่งการ/เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ (การเก็บ
การบันทึก การเบิกจําย การยืม การบารุงรักษา การตรวจสอบ และ
การจาหนํายพัสดุ) ในสํวนที่เป็นอานาจหน๎าที่ของหัวหน๎าหนํวยงานของรัฐ
(ผู๎วําราชการจังหวัด)

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อ
จัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกาศ/มติคณะกรรมการฯ/หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข๎อง

๑๘
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การดาเนินการโดยใช๎งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุํมจังหวัด
งบตามแผนพัฒนาภาค และงบกลาง ทุกวิธีการและทุกขั้นตอน
ครั้งละไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- การดาเนินการโดยใช๎งบประมาณของสํวนราชการ ครั้งละไมํเกิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้น การอนุมตั ิโครงการและการแก๎ไขรายละเอียด
โครงการ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการนาเงินสํงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
เบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

- อนุมัติให๎ข๎าราชการ และลูกจ๎างทุกตาแหนํงในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในวันทาการและการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

- อนุมัติให๎เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของข๎าราชการ และ
ลูกจ๎างทุกตาแหนํงในสังกัด ยกเว้น หัวหน๎าสํวนราชการ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการอนุมัติ
ให๎เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ข๎อ ๑๑(๕)

- อนุญาตการลาตามระเบียบ ของข๎าราชการ และลูกจ๎างทุกตาแหนํง
ในสังกัด ซึ่งเป็นอานาจของผู๎วําราชการจังหวัด ยกเว้น หัวหน๎าสํวนราชการ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของ
ข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข๎อ ๘

- อนุญาตใช๎รถยนต์สํวนกลางของข๎าราชการ และลูกจ๎าง

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการใช๎รถราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๙
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- งานปฏิบัติธรรมดา ได๎แกํ การโต๎ตอบหนังสือ การตอบรับ การเตือน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
การเรํงรัด การทักท๎วง การทวงถาม การสํงสาเนาหนังสือ การขอเบิกแบบพิมพ์ ๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
และพัสดุตําง ๆ ยกเว๎น การตอบโต๎หนังสือราชการที่เป็นการชี้แจงข๎อบกพรํอง
ของผู๎ปฏิบัติหรือจาเป็นที่ต๎องใช๎ถ๎อยคาเป็นหนังสือตาหนิการกระทาหรือ
วํากลําวให๎พึงสังวรหรือเป็นหนังสือตักเตือนการทางานลําช๎าหรือละเลย
การปฏิบัติ ให๎เป็นอานาจของผู๎วําราชการจังหวัด หรือผู๎รักษาราชการแทนลงนาม
- งานที่ต๎องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน และคาสั่งของทางราชการ
ได๎แกํ การให๎ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน๎าที่ และการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือคาสั่งของทางราชการ อันเป็นระเบียบภายใน
สํวนราชการที่ต๎องปฏิบัติเป็นประจา โดยเป็นงานที่ไมํมีปัญหาและเป็นงาน
ที่มิได๎เป็นอานาจของผู๎วําราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
- งานเกี่ยวกับการวบรวมข๎อมูลสถิติ หรือรายละเอียดตําง ๆ ในจังหวัด
ซึ่งสํวนราชการอื่นขอความรํวมมือจากหนํวยเหนือขอทราบข๎อเท็จจริง
ถ๎าเรื่องดังกลําวไมํมีปัญหาที่จะต๎องวินิจฉัยสั่งการ ปฏิบัติราชการแทนได๎
เว๎นแตํ เป็นเรื่องที่ต๎องวินิจฉัยสั่งการให๎หัวหน๎าสํวนราชการนั้นๆ สรุปรวบรวม
ข๎อมูลรายละเอียดหรือข๎อเท็จจริงที่ได๎รับเสนอผู๎วําราชการจังหวัด หรือผู๎รักษา
ราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม
- งานที่ผู๎วําราชการจังหวัดวินิจฉัยสั่งการแล๎ว ได๎แกํ งานที่สํวนราชการตํางๆ
ได๎เสนอผู๎วําราชการจังหวัดหรือผู๎รักษาราชการแทน วินิจฉัยสั่งการแล๎ว
ซึ่งจาเป็นต๎องแจ๎งสํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ ในจังหวัดทราบและ
ถือปฏิบัติ ซึ่งมิใช๎ไปถึงกระทรวง ทบวง หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่น
และมีฐานะเป็นกรม และเป็นกรณีที่ไมํมีปัญหาจะต๎องพิจารณาถึงถ๎อยคา
สานวน กฎหมาย นโยบาย หรือตัวบุคคลเป็นการเฉพาะ ให๎หัวหน๎าสํวน
ราชการปฏิบัติราชการแทนได๎ นอกจากนี้ให๎เป็นอานาจของผู๎วําราชการ
จังหวัดหรือผู๎รักษาราชการแทน

๒๐
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- แตํงตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ การอนุมัติ การทาลายสํวนราชการ
สังกัดสํวนภูมิภาค

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบัญ พ.ศ.
๒๕๒๖ และแก๎ไขเพิ่มเติม

- การปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการรักษาความลับของทางราชการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรักษา
๑) รักษาข๎อมูลขําวสารลับในหนํวยงานให๎ปลอดภัยและในกรณีที่จาเป็น
ความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
สามารถกาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให๎เหมาะสมแกํกรณี โดยคานึงถึงการ
รักษาความลับและประสิทธิภาพในการดาเนินการ ตามข๎อ ๗
๒) กาหนดชั้นความลับพร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบการกาหนดชั้นความลับของ
ข๎อมูลขําวสารลับนั้นด๎วยวําเป็นข๎อมูลขําวสารประเภทใด และเพราะเหตุผลใด
ตามข๎อ ๑๖
๓) แตํงตั้งนายทะเบียนและผู๎ชํวยนายทะเบียนข๎อมูลขําวสารลับ ตามข๎อ ๒๕
๔) แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต๎องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
และการมีอยูํของข๎อมูลขําวสารลับที่มีอยูํในทะเบียนข๎อมูลขําวสารลับ และ
รายงานการตรวจสอบให๎ผู๎มอบอานาจทราบเพื่อสั่งการตํอไป ตามข๎อ ๒๙
๕) แตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อสงสัยวํามีบุคคลที่ไมํมีอานาจหน๎าที่
เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลขําวสารลับได๎รู๎หรืออาจรู๎ถึงข๎อมูลขําวสารลับ หรือเมื่อสงสัย
วํามีการละเมิดการรักษาความลับของข๎อมูลขําวสารของราชการ ตามข๎อ ๓๐
๖) กาหนดจานวนเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเพียงเทําที่จาเป็นตํอภารกิจ และจากัด
ให๎ทราบเทําที่จาเป็น ตามข๎อ ๓๑
๗) สั่งเปิดเผยข๎อมูลขําวสารโดยมีข๎อจากัดหรือเงื่อนไขตามข๎อ ๔๙

๒๑
มอบอานาจให้ปลัดจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การควบคุมการดาเนินงานสุสานและฌาปนสถาน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

- ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิดและการเลิกมัสยิด

- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารองค์ ก รศาสนาอิ ส ลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐

- การตั้งคณะกรรมการสอดสํงพฤติกรรมของสมาคมงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง - คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๘/๒๔๘๐ ลงวันที่
สมาคม
๒๘ ต.ค.๒๔๘๐ เรื่ อ ง วางระเบีย บการจดทะเบี ย น
สมาคมตามกฎกระทรวงมหาดไทยและ
พระราชบัญญัติ วัฒ นธรรมแหํ งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๔๘๖ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๓/๒๕๓๘
ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๑๙
- การอนุมัติให๎ยืมเงินทดรองจํายเงินฌาปนกิจของข๎าราชการ/ลูกจ๎าง

- หนังสือ ที่ มท ๐๓๐๑/ว ๘๓๙๐๓ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค.
๒๕๑๙

- การอนุมัติเบิ กเงินตอบแทนประจาตาแหนํงของกานัน ผู๎ ใหญํบ๎าน แพทย์ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ประจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู๎ ชํ ว ยผู๎ ใ หญํ บ๎ า นฝุ า ยปกครอง และผู๎ ชํ ว ย ตอบแทนต าแหนํ ง และเงิ น อื่ น ๆ ให๎ แ กํ ก านั น
ผู๎ใหญํบ๎านฝุายรักษาความสงบ
ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู๎ชํวย
ผู๎ ใ หญํ บ๎ า นฝุ า ยปกครอง และผู๎ ชํ ว ยผู๎ ใ หญํ บ๎ า นฝุ า ย
รักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ควบคุมการออกและใช๎บัตรประจาตัวของสมาชิก ทสปช.

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยไทยอาสาปูองกัน
ชาติ พ.ศ.๒๕๒๑

๒๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การรายงานผลการดาเนินงานตําง ๆ เกี่ยวกับหมูํบ๎าน อปพร.

- พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บหมูํ บ๎ า นอาสาพั ฒ นา
ปูองกันตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒

- การพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการตําง ๆ ตามลาดับความจาเป็น - หนั ง สื อ ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๕๘๘ ลง ๒๖ เมษายน
เรํงดํวน
๒๕๕๒
- งานทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนทั่วไป - พระราชบัญญั ติ การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๔
และ พระราชบัญญัติ บัตรประจาตัว ประชาชน พ.ศ.
๒๕๒๖
- การขออนุญาตการค๎าของเกําตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด - พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๔ คาสั่ง
และการค๎าของเกํา พ.ศ. ๒๔๗๔
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๕
ธันวาคม ๒๕๐๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๐๖
- การดาเนินการสํงเสริมอาชีพราษฎร

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๙๒/๒๕๐๓ ลงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๓

- การอนุ มั ติ ใ ห๎ เ บิ ก จํ า ยเงิ น นอกงบประมาณตํ า ง ๆ เพื่ อ ด าเนิ น การตาม - ข๎ อ บั ง คั บ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ ของหนํวยงานภายในวงเงินไมํเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาให๎จังหวัดอื่น
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย วํ า ด๎ ว ยระเบี ย บการ
- การดาเนินการสอบสวนคดีอาญาในจังหวัดอื่น
ดาเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๓ แก๎ไขเพิ่มเติม (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

๒๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ - พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
วิธีการที่กฎหมายกาหนดในตาแหนํงนายทะเบียนจังหวัด
- คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๐๕
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
- เบิกจํายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

- หนั งสื อ กรมปูอ งกัน ฯ ดํว นที่สุ ด ที่ มท ๐๕๐๑/ว
๖๕๙ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือกรมการ
ปกครอง ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๒๙๗๑ ลงวั น ที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๕

- การออกหนังสือรับรองการพาและการใช๎อาวุธปืนของพนักงานฝุายปกครอง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการพาและใช๎
ให๎ แ กํ ข๎ า ราชการฝุ า ยปกครองและสมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดน สั ง กั ด อาวุธ ปืนของพนักงานฝุ ายปกครอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
กองร๎อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ที่ ๑
๒๕๕๑
- การอนุมัติฝึกจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

- การออกบัตรประจาตัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

- ระเบี ย บกองอาสารั ก ษาดิ น แดน วํ า ด๎ ว ยบั ต ร
ประจาตัวผู๎ บังคับบัญชา เจ๎าหน๎าที่ และสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๕๒๘

- การออกหนั งสื อส าคัญ แตํงตั้งกรรมการกลางผู๎ ทรงคุณวุฒิ จากราษฎรใน - พระราชบัญญัติจัดระเบี ยบบริหารหมูํอาสาพัฒนา
หมูํบ๎าน อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง
และปูองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
- การออกหนังสือสาคัญการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกจัดตั้งการทบทวนหมูํ
อาสาพัฒนาและปูองกันตนเอง

๒๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การออกหนังสือสาคัญแสดงหลักฐาน การเป็นกานันผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจา - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท๎องที่
ตาบล และสารวัตรกานัน
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (แก๎ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- การลงนามในแบบที่เกี่ยวข๎องกับการขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ ของ - พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข๎าราชการ พ.ศ.
ข๎าราชการและลูกจ๎างประจา
๒๔๙๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จ บานาญข๎าราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๙
- การออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. - ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยบาเหน็จลูกจ๎าง
๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๑๙
- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
-การอนุมัติให๎จํายเงินเดือนระหวํางลาปุวยแกํข๎าราชการในสํวนที่เกิน ๖๐ วัน - พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
ทาการ ได๎อีกไมํเกิน ๖๐ วันทาการ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
-การอนุมัติให๎จํายเงินเดือนระหวํางลาปุวยแกํลูกจ๎างประจาในสํวนที่เกิน ๖๐ -พระราชบั ญ ญั ติ วํ า ด๎ ว ยการจํ า ยคํ า จ๎ า งของสํ ว น
วันทาการ ได๎อีกไมํเกิน ๖๐ วันทาการ (กจ.)
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
-เรื่ อ งใดที่ จั ง หวั ด หรื อ กรมการปกครอง ได๎ มี ค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว๎แล๎ว และยังไมํได๎ทาการสอบสวน
หรือเรื่องใดอยูํระหวํางดาเนินการสอบสวนข๎อเท็จจริง ให๎ดาเนินการให๎แล๎ว
เสร็จ

- พระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิ ดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่
พ.ศ.๒๕๓๙

๒๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การดาเนินการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร๎างและการจาหนํายอาคารหรือสิ่ง - กฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง
ปลูกสร๎างที่รื้อถอน
ดูแลบารุงรักษา ใช๎และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ข๎อ ๒๐)
- การสั่ งจํ า ยเงิ นรางวั ล แกํผู๎ แ จ๎งความนาจั บ ตามกฎหมาย วํ าด๎ว ยบัต ร - ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจํายเงินรางวัล
ประจาตัวประชาชน
ในคดี จั บ กุ ม ผู๎ ก ระท าผิ ด วํ า ด๎ ว ยบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข๎อ ๕,๙, และ ๑๓
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๓๘ ๓๙ และ ๔๐
- การออกบัตรประจาตัวผู๎ใช๎เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
( Synthesizer)

- ระเบียบกรมการปกครอง วําด๎วยการใช๎เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ( Synthesizer) ของ
หนํ ว ยงานในสั ง กั ด กรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘
(ข๎อ ๑๖)
- หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๕/ว ๒๕๗๖ ลง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐

๒๖
มอบอานาจให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การอนุญาต ประชาสัมพันธ์การสอบราคา การประกวดราคา การจ๎าง
ตลอดจนขําวสารทางราชการ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

๒๗
มอบอานาจให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การแก๎ไขกรณีที่ปรากฏหลักฐานวําการแจ๎งความครอบครองที่ดินที่มีการ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวันที่
๙ พ.ย. ๒๔๙๗

- การสั่งแก๎ไขทะเบียนครอบครองที่ดิน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท๎องที่

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๓๗ ลงวันที่ ๕ ม.ค.
๒๕๐๙
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการชาระและ
นาสํงภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข๎อ๑๘ และข๎อ ๒๓)

- การหักเงินคําอากรแสตมป์ออกในอัตราร๎อยละ ๓ ของเงินคําอากรแสตมป์
ที่ได๎รับชาระ

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการชาระและ
นาสํงภาษีอากรจากการขายสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข๎อ ๑๘ และข๎อ ๒๓)

- การใช๎จํายกรณีจาเป็นและเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากรแสตมป์

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการชาระและ
นาสํงภาษีอากรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข๎อ๑๘ และข๎อ ๒๓)

- การอนุมัติให๎จํายเงินเดือนแกํข๎าราชการและคําจ๎างแกํลูกจ๎างประจาที่ลาปุวย - พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
เกิน ๖๐ วันทาการ ของแตํละปีงบประมาณ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยลูกจ๎างประจาของ
สํวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
-มติ ครม. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๔๖

๒๘
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-นส.ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.
๔๖
-คาสั่งกรมที่ดิน ๑๔๘๒/๒๕๓๗ เรื่อง การมอบอานาจ
ในการอนุมัติให๎จํายเงินเดือนแกํข๎าราชการที่ลาปุวย
เกิน ๖๐ วันทาการ
- การหักเงินคําแสตมป์เป็นคําใช๎จํายในการจัดเก็บเอกสารอากรแสตมป์ อัตรา
ร๎อยละ ๓ และการใช๎จํายในการจัดเก็บอากรแสตมป์

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจํายคําใช๎จําย
ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๒

- การถอนคืนเงินรายรับสาหรับสานักงานที่ดินในสังกัดที่ตั้งในสํวนภูมิภาค โดย - คาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๖๙๑๒๕/๒๔๙๗ เรื่อง
ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังกํอน
ระเบียบการหักรายรับ จํายขาด และถอนคืนรายรับ
- การอนุมัติให๎ออกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได๎สร๎าง
ระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว๎แล๎ว

- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๓๒) วําด๎วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทาประโยชน์ ข๎อ ๔

- การแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวกับ
เจ๎าหน๎าที่สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน๎าที่อยูํในราชการบริหารสํวนภูมิภาค

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข๎อ ๘ และข๎อ๓๕

- การออกคาสั่งให๎ผู๎มีสิทธิตามใบจองที่ไมํปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ
ข๎อกาหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแหํงชาติ ออกไปจากที่ดิน
ของรัฐและให๎ขาดสิทธิอันพึงจะได๎ตามระเบียบข๎อบังคับทั้งหลายทันที

- ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๓๒

- การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง

- ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ ตรี

๒๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การเพิกถอนหรือแก๎ไขหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง

- ระเบียบกรมที่ดินวําด๎วยการเพิกถอน หรือแก๎ไข
หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๒๙

- การออกใบแทนหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง

- ระเบียบกรมที่ดินวําด๎วยการออกหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗

- การอนุมัติการเชําที่ดินเพื่อประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มี
เนื้อที่เกินกวําหนึ่งร๎อยไรํ

- พระราชบัญญัติการเชําอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๕ วรรคสอง

- การสั่งหักเงินคําธรรมเนียมที่ดินในอัตราร๎อยละ ๕๐ และนาสํงเข๎าบัญชีเงิน
ฝากที่กรมบัญชีกลางและดาเนินการใช๎จํายเงินคําธรรมเนียมที่ดิน เพื่อเสริมเงิน
งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากกรมที่ดินตามกฎหมายและระเบียบที่พึงจําย ได๎
จากเงินงบประมาณรายจํายหรือตามที่ได๎ตกลงกับกระทรวงการคลัง

- ข๎อบังคับกระทรวงการคลัง วําด๎วยการหักเงิน
คําธรรมเนียมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๕
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการจํายเงิน
คําธรรมเนียมที่ดิน เพื่อเสริมเงินงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ ข๎อ ๕
- หนังสือกรมที่ดินดํวนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓/ว ๐๖๖๑๒
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
- คาสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖๖๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๔๘

๓๐
มอบอานาจให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-การอนุมัติให๎จํายเงินเดือนข๎าราชการผู๎ที่ได๎รับอันตรายหรือบาดเจ็บ เพราะ
- พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
เหตุปฏิบัติราชการได๎ตํอไปได๎อีกไมํเกิน ๖๐ วัน หลังจากที่ได๎ลาปุวยและได๎
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตํอไปอีกไมํเกิน ๖๐ วัน หลังจากที่ได๎ลาปุวยและได๎เงินเดือนระหวํางลามาแล๎ว และที่แก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๗
๖๐ วัน
-ดาเนินการแทนกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะนิติบุคคล ดังนี้
๑. แจ๎งความร๎องทุกข์กรณีทรัพย์สินของทางราชการได๎รับ
ความเสียหาย หรือกรณีที่การกระทาความผิดทางอาญา
๒. ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
๓. ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร
๔. ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง
๕. ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์
๕. ดาเนินการตามประมวลกฎหมายเพํงและพาณิชย์ประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง
๗. ดาเนินคดีเพํง คดีอาญา คดีล๎มละลาย คดีทรัพย์สิน
คดีทางปัญญา และคดีปกครอง

-ประมวลกฎหมายเพํงและพณิชย์ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ พระราชบัญญัติล๎มละลาย พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และ พระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๔๙๘

-ดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู๎ -ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือ
บริจาคให๎ทางราชการ
ทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ
-อนุมัติเงินรายได๎กรมประชาสัมพันธ์ตามเงินที่ได๎รับเงินจัดสรร

-ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์วําด๎วยเงินรายได๎ของกรม
ประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๓๑
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-ลงนามรับรองในเอกสารเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรองการเป็นข๎าราชการ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

-การอนุมัติให๎ข๎าราชการ ลูกจ๎างอยูํปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการ

-ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐

๓๒
มอบอานาจให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การอนุมัติเงินสงเคราะห์หรือการโอนคําใช๎จํายในการบริหารกองทุน
- พิจารณาจํายเงินสงเคราะห์ให๎แกํลูกจ๎างได๎รับคําชดเชยในอัตรา ๓๐ เทําของ
อัตราคําจ๎างขั้นต่ารายวัน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎าง
วําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจํายและ
ระยะเวลาการจําย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๓
มอบอานาจให้จัดหางานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- รับบริจาค
- ลงทะเบียนการบริจาคและเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

- เป็นนายทะเบียนและพนักงานเจ๎าหน๎าที่

- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ๎มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

- มีอานาจในการเปรียบเทียบปรับบรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ๎มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

- คาสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

- ร๎องทุกข์กลําวโทษตํอผู๎กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ๎มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

-คาสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๒

- อานาจพิจารณาการออกบัตรประจาตัวพนักงานเจ๎าหน๎าที่
- เป็นพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการรับแจ๎งการเดินทางไปทางานตํางประเทศ
ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๔๙ ทวิ(๑) และ มาตรา ๔๙ ทวิ(๒) และ
(๓)

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ๎มครองคนหางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

๓๔
มอบอานาจให้ประกันสังคมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การให๎ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาเนินคดีและบังคับคดี
- ออกหนังสือเตือนให๎นายจ๎างนาสํงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค๎างชาระ
- การออกคาสั่งให๎ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ๎างในเขต
ท๎องที่จังหวัดของตน หรือนาสํงไมํครบจานวนตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัยคา
ร๎อง คาขออื่นใดที่เกี่ยวกับการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๐
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ๎าง ซึ่งไมํนาสํง
เงินเพิ่ม พ.ศ.๒๕๓๔
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วํา
ด๎วยการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของนายจ๎างซึ่งไมํนาสํงเงินและหรือเงินเพิ่ม พ.ศ.
๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗

- ลงนามในหนังสือบอกกลําวถึงผู๎ออกเช็ค ตามพระราชบัญญัติวําด๎วยความผิด - พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดอันเกิดจากการการใช๎
อันเกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗
เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
- ร๎องทุกข์ เพื่อดาเนินคดีตํอผู๎กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติวําด๎วย
ความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา โดยมีอานาจถอนคาร๎อง
ทุกข์หรือถอนฟูองด๎วย
- การดาเนินการร๎องทุกข์หรือกลําวโทษ ดาเนินคดีอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา

- เป็นไปตามลักษณะ ๕ บทกาหนดโทษแหํง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตาม
หมวด ๙ บทกาหนดโทษแหํงพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

๓๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจนกวําจะ
แล๎วเสร็จ

- พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมินของ
เจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่
พ.ศ.๒๕๓๙

- อานาจพิจารณาและอนุมัติคาขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลายื่นคาร๎องเรียก - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามมาตรา
เงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ของ
๑๒ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒
๑. ลูกจ๎างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ
ประโยชน์ได๎รับเงินทดแทนจากกรณีลูกจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยจนถึง
แกํความตายหรือสูญหาย มิได๎ยื่นคาร๎องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลา
หนึ่งร๎อยแปดสิบวันแตํวันที่ลูกจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวยหรือสูญหาย
๒. นายจ๎างลูกจ๎างหรือผู๎มีสิทธิมิได๎ยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วันนับแตํ
วันที่ได๎รับแจ๎งคาสั่งวินิจฉัยหรือการประเมินเงินสมทบ
ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) ลูกจ๎างหรือผู๎มีสิทธิมิได๎อยูํในประเทศ
(๒) มีเหตุจาเป็นเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เชํน น้าทํวม ไฟไหม๎
การคมนาคม ถูกจับ ถูกคุมขัง เป็นต๎น
(๓) มีเหตุจาเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เชํน ประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
จนไมํสามารถดาเนินการยื่นคาร๎องขอรับเงินทดแทน หรืออุทธรณ์และ
มอบหมายให๎บุคคลอื่นยื่นคาร๎องขอรับเงินแทนหรือยื่นอุทธรณ์แทน
(๔) มีเหตุจาเป็นซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกโดยมิใชํความผิดหรือความ
ประมาทเลินเลํอหรือความละเลยของลูกจ๎างหรือผู๎มีสิทธิ เชํน ลูกจ๎างยื่นคาร๎อง
ขอรับเงินทดแทนผํานนายจ๎างหรือผํานทางโรงพยาบาลภายในกาหนด
ระยะเวลาแล๎วแตํนายจ๎างหรือโรงพยาบาลเก็บเรื่องดังกลําวไว๎ไมํแจ๎งให๎
สานักงานประกันสังคมทราบ

๓๖
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

(๕) มีเหตุจาเป็นซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะการทางานของลูกจ๎าง เชํน
ลูกจ๎างต๎องเดินทางออกไปทางานในนํานน้าไทยเกินหนึ่งร๎อยแปดสิบวัน ทาให๎
ไมํสามารถดาเนินการยื่นคาร๎องขอรับเงินทดแทนหรือยื่นอุทธรณ์ได๎ภายใน
กาหนด
- รับเงินบริจาคหรือทรัพย์สิน
- ลงทะเบียนหรือทรัพย์สินที่บริจาค

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖

- อนุมัติให๎จํายเงินเดือนแกํข๎าราชการที่ลาปุวยได๎ตํออีก ไมํเกิน ๖๐ วันทาการ
หลังจากที่ลาปุวยโดยได๎รับเงินเดือนระหวํางลามาแล๎ว ๖๐ วันทา

- พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ
บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

- อนุญาตการลาปุวย ลากิจสํวนตัว ลาคลอดบุตร และลาพักผํอนของ
ข๎าราชการในสังกัดราชการบริหารสํวนกลางของสานักงานประกันสังคม ที่
ปฏิบัติราชการ ในจังหวัดนั้น ๆ

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยลูกจ๎างประจาของ
สํวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของ
ข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

- อนุมัติให๎จํายคําจ๎างแกํลูกจ๎างประจาที่ลาปุวยได๎ตํอไปอีกเกิน ๖๐ วันทาการ - ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายคําจ๎าง
หลังจากที่ลาปุวย โดยได๎รับคําจ๎างประจาระหวํางลามาแล๎ว ๖๐ วันทาการ โดย ลูกจ๎างของสํวนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
ให๎เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการคําจ๎างลูกจ๎างของสํวนราชการ

๓๗
มอบอานาจให้พาณิชย์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- งานที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งต๎องติดตามกับ - พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พ.ศ. ๒๔๘๙
สานักงานคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พ.ศ.๒๔๘๙
- การเบิกจํายแบบพิมพ์ตํางๆ
- การรายงานแสดงยอดแบบพิมพ์ตํางๆ ประจาเดือน
- การสํงสาเนาประกาศของพนักงานเจ๎าหน๎าที่จังหวัด
- การรายงานจานวนผู๎ที่ได๎รับอนุญาตประกอบการค๎าข๎าวแตํละประเภท
รวมทั้งรายงานการขออนุญาต เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแจ๎งเลิก หรือได๎สั่ง
เพิกถอนจากจานวนผู๎ที่ได๎รับอนุญาตประกอบการค๎าข๎าวแตํละประเภท เป็น
ประจาทุกเดือน
- การายงานรับและนาสํงเงินรายได๎ที่ได๎รับ ตามพระราชบัญญัติการค๎าข๎าว
พ.ศ. ๒๔๘๙ ประจาเดือน
- การอนุญาต การกาหนดเงื่อนไขในการอนุญาต และการพิจารณาตํออายุ
หนังสืออนุญาตประกอบการค๎าข๎าว
๑. รับแจ๎งข๎อมูลและการเปลี่ยนแปลงข๎อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
๒. ประสานงานกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องในการคุ๎มครองลิขสิทธิ์
- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองเฉพาะปริมาณนอกโควตาตามหลักเกณฑ์การ
เปิดตลาดที่กาหนดในแตํละสินค๎า โดยจากัดปริมาณ

- การออกหนังสือรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ขอ
หนังสือรับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีนอก
โควตาตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตร
ภายใต๎องค์การค๎าโลก (WTO)
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการสินค๎าเข๎าใน
ราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑๑๑,๑๑๕,๑๑๗,๑๔๓ พ.ศ.
๒๕๓๙

๓๘
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก
(WTO) สาหรับภาษีนอกโควตาสินค๎าเกษตร ๑๘
รายการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก
(WTO) สาหรับสินค๎าข๎าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก
(WTO) สาหรับสินค๎าเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๔๗ พ.ศ.
๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก
(WTO) สาหรับสินค๎าน้าตาลปี ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๔๕
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการออกหนังสือ
รับรองแสดงการได๎รับสิทธิชาระภาษีตามพันธกรณี
ตามความตกลงการเกษตรภายใต๎องค์การการค๎าโลก
(WTO) สาหรับสินค๎ากากถั่วเหลืองปี ๒๕๔๖ พ.ศ.
๒๕๔๖
หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ลาดับที่ ๖- ๙ จะ
มีการปรับเปลี่ยนทุกปี
- คาสั่งกรมการค๎าตํางประเทศ ที่ ๒๗๖/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

๓๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์การให๎สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ของประเทศผู๎ให๎สิทธิพิเศษ
- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์การให๎สิทธิประโยชน์ภายใต๎
ข๎อตกลงวําด๎วยภาษีศุลกากรพิเศษที่เทํากันสาหรับเขตการค๎าเสรีอาเซียน

- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎าแบบ เอ (FORM) A
- การให๎สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
(Generalize System of Preferences GSP)
- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎าแบบ ดี (FORM) D
- ข๎อตกลงวําด๎วยอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เทํากัน
สาหรับเจตการค๎าเสรีอาเซียน (Common Effective
Preferential Tariff : CEPT)

- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์การให๎สิทธิพิเศษตาม
ข๎อตกลงระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค๎าระหวํางประเทศกาลัง
พัฒนา

- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎าแบบ จี เอส ที พี
(FORM GSTP)
- ข๎อตกลงระบบการแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางการค๎า
ระหวํางประเทศกาลังพัฒนา (The Global System
of Preference Among Developing Countries :
GSTP)

- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์รับรองแหลํงกาเนิดสินค๎า
เป็นการทั่วไปที่ประเทศผู๎นาเข๎ากาหนด

- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎าแบบทั่วไป

-ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์รับรองแหลํงกาเนิดสินค๎า
กาแฟและข๎อบังคับองค์การกาแฟระหวํางประเทศ (ICO)

- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎ากาแฟ
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสํงสินค๎าออกไป
นอกราชอาณาจักร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการสํงกาแฟไป
นอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐
- ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง การขอ
อนุญาตสํงออกและการขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด
สินค๎ากาแฟ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐

๔๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ให๎พิจารณาออกหนังสือรับรองได๎ตามหลักเกณฑ์ตามความตกลงระหวําง
ประเทศ หรือประเทศผู๎นาเข๎าหรือกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค๎า
ตํางประเทศกาหนด (ถ๎ามี)

- หนังสือรับรองแหลํงกาเนิดสินค๎าแบบอื่นๆ

- ให๎พิจารณาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วําด๎วยการขึ้นทะเบียน
เป็นผู๎ขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ.๒๕๓๖

- การกาหนดหมายเลขทะเบียนเป็นผู๎ขอหนังสือรับรอง FORM A เลขทะเบียน - ประกาศกรมการค๎าตํางประเทศ เรื่อง การยื่นคาขอ
หลักแรก (รหัสสถานที่ออก) ให๎กาหนดโดยใช๎หมายเลข ๘ ตามด๎วยอักษรยํอ ขึน้ ทะเบียนเป็นผู๎ขอหนังสือรับรอง FORM A และตํอ
ของจังหวัด
อายุ พ.ศ. ๒๕๔๑
- ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาและระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
๑. ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา วําด๎วยการบริหารข๎อมูลการจด
ทะเบียนและการแจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในสํวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง การแจ๎งข๎อมูลและขอรับ
บริการข๎อมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาวําด๎วยการพิจารณาคาขอแจ๎งข๎อมูลและขอรับบริการ
ข๎อมูลลิขสิทธิ์ พงศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
๓. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ๎งข๎อมูลและขอรับ
บริการข๎อมูลความลับทางการค๎า ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และระเบียบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา วําด๎วยการแจ๎งข๎อมูลและขอรับบริการข๎อมูลความลับ
ทางการค๎า พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
๔. ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ๎งข๎อมูลและขอรับ
บริการข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา วําด๎วยการแจ๎งข๎อมูลและขอรับบริการข๎อมูล
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

- คาสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ ๒๕๙/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
- หนังสือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ดํวน ที่ พณ
๐๗๐๑.๐๗/ ว ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖

๔๑
มอบอานาจให้สัสดีจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การโอนย๎ายทหารกองเกินและทหารกองหนุนที่ย๎ายภูมิลาเนาทหารเข๎ามา
หรือออกไปอยูํตํางอาเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือตํางจังหวัด
- การแก๎ไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งได๎รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท๎องที่ฝุายปกครองแจ๎งมาตลอดจนการแก๎ไขสิ่งที่
คลาดเคลื่อนให๎เป็นการถูกต๎อง กองประจาการ ทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนตาย
- การเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกิน สํงเข๎ากองประจาการทุกแผนก
รวมทั้งการสอบสวนและจาหนํายผู๎ที่ไมํมารับการตรวจเลือกเข๎ารับราชการ
ทหารด๎วยสาเหตุตํางๆ ทุกกรณี
- การดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมสมาชิกกองหนุน เพื่อความมั่นคงของ
ชาติ
- การประสานงานกับศูนย์ประสานงานกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติและ
ศูนย์ประสานงานทหารกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ ภาค ๔
- การสั่งการศูนย์ประสานงานกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติระดับอาเภอ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- บันทึกข๎อตกลงระหวํางกระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทย ในระเบียบอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติรับข๎าราชการ พ.ศ.๒๔๙๗ ข๎อ ๒๖
หรือ ๓๒
- ระเบียบการตามคาสั่งกองทัพบก ที่ ๑๐๔/๒๕๑๔
และ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ข๎อ
๒๗
- คาสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๑๗ ประกอบกฎหมายกระทรวงกลาโหม
กับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
- หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๓๑/
ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

- การควบคุมบันทึกเพิ่ม จาหนํายและปลด ย๎าย ประเภททหารกองประจาการ - บันทึกข๎อตกลงระหวํางกระทรวงกลาโหมกับ
ทหารกองเกิน และทหารกองหนุนในทะเบียนและบัญชี
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
- การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๔๙
- การเตรียมพล
- งานเกี่ยวกับกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
- การรายงาน การตรวจสอบ โต๎ตอบ ที่เป็นระเบียบปฏิบัติประจา
- อนุมัติการสอบสวนจาหนํายคนที่ไมํมาเข๎ารับการตรวจคัดเลือกด๎วยเหตุตํางๆ

๔๒
มอบอานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การอนุมัติจํายเงินคําอาหารคนไข๎โดยงบประมาณและเงินบารุงสถานบริการ
สาธารณสุข
- การอนุมัติเบิกจํายเงินคําน้า คําไฟ และคําสํงไปรษณีย์โทรเลขของหนํวยงาน
ตํางๆ ในสังกัด
- การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได๎รับอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบันไว๎แล๎ว
- การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได๎รับอนุญาต ขายยาแผนโบราณไว๎แล๎ว
- การอนุญาตให๎ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓,๔ เฉพาะร๎านขายยาแผน
ปัจจุบัน ตาม ม.๑๖
- การอนุญาตให๎ย๎ายสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท จากสถานที่ระบุไว๎
ในใบอนุญาต
- การอนุญาตให๎ย๎ายสถานที่ขายยาแผนโบราณทุกประเภท จากสถานที่ระบุใน
ใบอนุญาต

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๖๙๓๓๖
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๗
- ระเบียบวําด๎วยการเบิกจํายเงินจากคลัง พ.ศ.๒๕๒๐
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐

- การอนุมัติในการเบิกจํายคําตอบแทนหรือคําปุวยการ คําพาหนะเดินทาง
และคําเชําที่พักในการชันสูตรพลิกศพให๎แกํบุคคลหรือ ผู๎ดารงตาแหนํง
๑. แพทย์ประจาโรงพยาบาลหรือแพทย์ประจาสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. แพทย์ที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข
๓. เจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ๎าหน๎าที่ประจาสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผํานการ
อบรมทางนิติเวชศาสตร์ และได๎รับมอบหมายจากแพทย์ให๎ไปชันสูตรพลิกศพ
ในที่เกิดเหตุ

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๗๐๔/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วําด๎วยการจําย
คําตอบแทนหรือคําปุวยการ คําพาหนะเดินทาง และ
คําเชําที่พักแพทย์ และเจ๎าพนักงาน ผู๎ได๎ทาการชันสูตร
พลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ม.๑๕๐ พ.ศ.๒๕๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วําด๎วยการจําย
คําตอบแทน หรือคําปุวยการ คําพาหนะเดินทาง และ
คําเชําที่พักของเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายจากแพทย์

๔๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

ให๎ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติ
แก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.๒๕๔๒ ม.๗ และพ.ศ.๒๕๔๓
- การให๎ความยินยอมตั้งตู๎ ATM ในหนํวยบริการ หรือหนํวยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

- การขอใช๎ที่ดินในเขตปุาสงวนแหํงชาติ
- การขอใช๎ที่ดินอันเป็นสาธารรสสมบัติของแผํนดิน
- การขอใช๎ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
- การขอใช๎ที่ดินในเขตนิคมสร๎างตนเอง
- การขอใช๎ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
- การขอใช๎ที่ดินวัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๒๓/
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓

- การให๎ความเห็นชอบในการขอใช๎ที่ราชพัสดุ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๑๖๘/
- การให๎ความเห็นชอบในการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎าง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
- การจาหนํายอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎าง ที่จะรื้อถอน หรือวัสดุที่รื้อถอน
- การจาหนํายต๎นไม๎ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได๎มาจากที่ราชพัสดุ
- การนาวัสดุที่รื้อถอนหรือต๎นไม๎ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ไปใช๎ประโยชน์แกํทาง
ราชการ
- การให๎ความเห็นชอบในการสํงคืนที่ราชพัสดุ
- การดาเนินการรื้ออาคารและสิ่งปลูกสร๎าง และการจาหนํายอาคารสิ่งปลูก
สร๎างที่รื้อถอน

- กฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง
ดูแล บารุงรักษาใช๎และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข๎อ ๒๐

๔๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การอนุมัติให๎เบิกจํายคําใช๎จํายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต ครั้งหนึ่งไมํเกิน - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๖๙๑/
๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
- การจดทะเบียนรถ
- การตํอทะเบียนรถประจาปี
- แจ๎งเปลี่ยนแปลงลักษณะรถ
- แจ๎งเปลี่ยนสีรถ
- แจ๎งยกเลิกการใช๎รถ

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๐๑/
๒๕๔๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

- การทาประกันภัยรถราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.
๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๓๖๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

- การบริหารงบประมาณรายจําย ยกเว๎นกรณี
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจํายระหวํางจังหวัด

- คาสั่ง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
๒๘๘๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘

๔๕
มอบอานาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- อนุญาตหรือผู๎ได๎รับมอบหมายตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๖๑๖/
๒๕๓๕ สาหรับโรงงานที่ตั้งอยูํในท๎องถิ่นที่รับผิดชอบดังตํอไปนี้
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง การ
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจกรรมโรงงานที่ใช๎เครื่องจักรมีกาลังรวมแรงม๎า มอบอานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดสตูล
รวมไมํเกินห๎าร๎อยแรงม๎า หรือคนงานไมํเกินสามร๎อยคน
- การออกใบอนุญาตขยายโรงงานที่ใช๎เครื่องจักรที่กาลังแรงม๎าในสํวนที่ขยาย
รวมกับเครื่องจักรตามสิทธิเดิมที่ได๎รับอนุญาตไมํเกินหกร๎อยแรงม๎า
- เป็นเจ๎าพนักงานอุตสาหกรรมแรํประจาท๎องที่มีอานาจหน๎าที่ดังนี้ ตามที่
พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ.๒๕๑๐ กาหนดให๎เป็นผู๎มีอานาจหน๎าที่ของเจ๎า
พนักงานอุตสาหกรรมแรํประจาท๎องที่ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ข๎อ ๑ –
๕๔
-ให๎ความเห็นชอบในการกู๎เงินทุนหมุนเวียนแตํละรายเพื่อการสํงเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย และกากับดูแลการใช๎เงินกู๎ให๎
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคากู๎ และ/หรือ ตามที่ได๎รับอนุมัติให๎กู๎เงิน

-คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรํ ที่
๒๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง
การมอบอานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน
-ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมวําด๎วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการสํงเสริมอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว และหัตถกรรมไทย พ.ศ.๒๕๒๕ ข๎อ ๙ ข๎อ
๑๓ ประกอบคาสั่งกรมสํงเสริม ที่ ๕๙๘/๒๕๔๑ สั่ง ณ
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ และคาสั่งกรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม ที่ ๙๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๔๔
และคาสั่งกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๓๕๓/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔

๔๖
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ให๎อุตสาหกรรมจังหวัดมีอานาจเบิกจํายคําจ๎างเหมาในเรื่องตํางๆ ของ
-หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ดังนี้
ว๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และดํวนที่สุด ที่
๑. การจ๎างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมํรวมถึงบ๎านพักของทาง กค ๐๕๒๖.๕/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑
ราชการ
๒. การจ๎างเหมาทาความสะอาดอาคารที่ทาการ
๓. การจ๎างเหมาดูแลรักษาต๎นไม๎หรือสวนไม๎ประดับหรือสวนหยํอมหรือสนาม
หญ๎าของทางราชการ
- มีอานาจอนุมัติการเบิกจํายคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาเอกชนดาเนินงานของ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับงานบันทึกข๎อมูลและธุรการ
- ให๎อุตสาหกรรมจังหวัดมีอานาจในการเบิกจํายเงินคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และการอนุมัติโครงการฝึกบอรมที่สํวนราชการเป็นผู๎จัดหรือจัดรํวมกับ
หนํวยงานอื่น

-ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวําง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข๎อ ๗ และข๎อ ๘ แก๎ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวํางประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

- ให๎อุตสาหกรรมจังหวัดมีอานาจอนุมัติสาหรับการประชุมที่เป็นงานประจา

- ตามนัยระเบียบสานักนายกวําด๎วยการอนุมัติเดินทาง
ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔

๔๗
มอบอานาจให้คลังจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การขอกาลังเจ๎าหน๎าที่ตารวจเพื่อควบคุมการไปเบิกและสํงเงิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบการย๎ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ.๒๕๒๐

-การสํงสาเนาคาสั่งการจํายเงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญให๎สํวนราชการผู๎เบิก -พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญข๎าราชการพ.ศ.
ทราบ และอนุมัติการโอนเบี้ยหวัดบาเหน็จ บานาญ ไปตั้งจํายทางสานักงานอื่น ๒๕๔๙ และทีแ่ ก๎ไขเพิ่มเติม
-การสั่งเบิกเงินคงคลัง

-ระเบียบการย๎ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ข๎อ ๑๖
และข๎อ ๓๐

-แจ๎งการนาสํงเงิน , การขอเบิกเงินและการตอบ
รับเงิน

-ระเบียบการย๎ายตั้งเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๓๘ หมวด ๒
ข๎อ ๒๔, ข๎อ ๒๕ หมวด ๔ ข๎อ ๓๒

-การรายงานการจํายแลกเหรียญกษาปณ์ไปยังกรมธนารักษ์

-หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๔๐๒/ว ๙๔๐๓ ลงวันที่
๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๘

-สั่งโอนเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ

-ระเบียบการจํายเงินเดือนเงินบาเหน็จบานาญ

-การอนุมัติให๎เปิดปิดที่ทาการนอกเวลาทาการปกติ

-ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สานักงานคลัง
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก๎ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๑๙ ข๎อ ๔๘

-การอนุมัติให๎สํวนราชการฝากสิ่งของในลักษณะ หีบหํอ ณ ทีทาการคลัง
จังหวัด

-ระเบียบการฝากสิ่งของในลักษณะหีบหํอ
ณ ที่ทาการคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๔ ข๎อ ๘

๔๘
มอบอานาจให้สหกรณ์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การรับทราบสาเนาระเบียบของสหกรณ์

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-หนังสือกรมสํงเสริมสหกรณ์ กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๕ ลง
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙

-อานาจการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให๎ -ข๎อ ๗ (๑) ข๎อ ๑๓ แหํงระเบียบกรมสํงเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบกู๎ยืมภายในวงเงินไมํเกินสัญญาละหนึ่งล๎าน วําด๎วยการกู๎ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.
บาท สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนดาเนินธุรกิจ อายุสัญญาไมํเกิน ๒๕๔๕
๓ ปี แตํไมํรวมถึงการอนุมัติอนุญาต ให๎สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นไมํถึง ๑ ปี กู๎ยืมเงิน
โครงการพิเศษที่ทางราชการกาหนดหรือโครงการที่ทางราชการมอบหมายให๎
สหกรณ์นั้นๆ ดาเนินการ
-การดาเนินการเพื่อให๎สหกรณ์กู๎ยืมเงินหรือผํอนผันการชาระหนี้ของสหกรณ์ให๎ -คาสั่งกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๒๔/๒๕๔๗
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กาหนดในระเบียบกรมสํงเสริมสหกรณ์ วําด๎วยการกู๎เงิน ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๗
พัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศกรมสํงเสริมสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การกู๎เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงระเบียบ คาสั่ง ประกาศอื่น
ใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาให๎กู๎ยืม หรือการผํอนผันการชาระหนี้เงินกองทุน
พัฒนา สหกรณ์ที่มีอยูํแล๎วในเวลานี้ หรือจะมีในภายหลัง
-มีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับขอจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือการกระทา -หนังสือกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ กษ
อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม สาหรับ
๑๑๐๓/๑๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๖
รถยนต์ของสานักงานสหกรณ์
-คาสัง่ กรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง มอบ
อานาจให๎ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์

๔๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-มีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับการฟูองคดี และการอื่นๆ อันจาเป็นเกี่ยวกับการ
ดาเนินคดี ซึ่งรวมถึงการแตํงตั้งทนายความตํอสหกรณ์ที่กู๎ยืมเงินจากกรม
สํงเสริมสหกรณ์ แตํปฏิบัติผิด เงื่อนไขหรือผิดสัญญากู๎ยืมเงินในพื้นที่จังหวัด

-หนังสือกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๑/๕๘๑๒
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖

๕๐
มอบอานาจให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-การวิเคราะห์นโยบายของกระทรวง กาหนดแนวทางพัฒนาและจัดแผนพัฒนา -พระราชกฤษฎีกา แบํงสํวนราชการสานักงานปลัด
การเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งจัดทาแผนความต๎องการงบประมาณของหมวด กระทวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
กระทรวง
-การกากับดูแล และประสานการปฏิบัติ โครงการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ที่
มีหลายสํวนราชการรํวมกันดาเนินการ
-การติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นนโยบาย
กระทรวงฯ ภายในจังหวัดของหนํวยงานตํางๆ ในสังกัด

-คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ที่ ๑๑๗๕/๒๕๔๐

๕๑
มอบอานาจให้เกษตรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-ดาเนินการตามกฎหมายในฐานะเจ๎าพนักงานเจ๎าหน๎าที่ในการตํออายุ
ใบอนุญาตมีปุ๋ยไว๎เพื่อขาย
-การอนุญาต การตํออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต มีไว๎ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ตาม พระราชบัญญัติปุ๋ย
พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
-หนังสือกรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๔/ว
๖๕๙๐ ลงวันที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
-พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แตํงตั้งพนักงานเจ๎าหน๎าที่ตาม พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๒
มอบอานาจให้ปศุสัตว์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การลงนามในสัญญาให๎ซื้อโค กระบือของโครงการธนาคารโคกระบือ
-การลงนามในหนังสือนาสํงใบอนุญาตค๎าสัตว์
-สั่งพักใช๎ใบอนุญาตตั้งโรงฆําสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆํา

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
แหํงพระราชบัญญัติควบคุมการฆําสัตว์และจาหนําย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕

๕๓
มอบอานาจให้ประมงจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การเบิกจํายเงินสํวนลดอากรประมง

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎วยการเบิก
จํายเงินสํวนลดอากรประมง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๓

๕๔
มอบอานาจให้ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การอนุญาตให๎ข๎าราชการเรือนจาจังหวัดพกอาวุธปืนติดตัวเพื่อไปปฏิบัติ
ราชการโดยอนุญาตได๎คราวละไมํเกิน ๖ เดือน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกรมราชทัณฑ์ วําด๎วยการใช๎อาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข๎อ ๑๕

-การอนุญาตให๎ผู๎ต๎องขังปุวยในเรือนจาจังหวัดออกไปตรวจรักษาและอยูํพัก
รักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
แหํงโรค

-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
๒๕๕๐ มารตา ๓๘

-อนุญาตให๎บุคคลภายนอกเข๎าชมกิจกรรมเรือนจา (ไมํรวมถึงการอนุญาตตาม
ข๎อบังคับกรมราชทัณฑ์ วําด๎วยการสัมภาษณ์ผู๎ต๎องขัง และการถํายภาพ
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ภายในเรือนจา พ.ศ. ๒๕๔๐)

-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ และข๎อ ๓
และข๎อบังคับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๔๘๐

-การลงนามในแบบขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ ข๎าราชการบาเหน็จดารงชีพ
(แบบ ๕๓๐๐) บาเหน็จลูกจ๎าง (บาเหน็จปกติ) ใบรับรองสมุดประวัติและเวลา
ทวีคูณระหวํางประจาหน๎าที่ในเขตที่ได๎ประกาศให๎กฎอัยการศึก เพื่อขออนุมัติ
สั่งจํายจากสานักงานคลังเขตในสํวนเรือนจาจังหวัด และเรือนจาอาเภอ

-ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการขอรับและจําย
บาเหน็จ บานาญข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ง แก๎ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
ขอรับ และการจํายบาเหน็จ บานาญข๎าราชการ (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๖ ข๎อ ๔
-คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ๑๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๔๗

-การอนุมัติการพักลงโทษให๎แกํนักโทษเด็ดขาดเฉพาะรายที่มีคุณสมบัติ
-คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๔๖๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔
เข๎าเกณฑ์พักการลงโทษตามกฎหมายและเหลือโทษจาตํอไปไมํเกิน ๑ ปี และ พฤษภาคม ๒๕๔๗
จะปลํอยตัวคุมประพฤติอยูํภายในพื้นที่ของจังหวัด และเรือนจาอาเภอ เฉพาะ
การลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ

๕๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-งานที่ต๎องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือคาสั่งของทางราชการ
-พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙
ได๎แกํการให๎ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน๎าที่และการปฏิบัติงาน ตาม
-กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับกรมราชทัณฑ์
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือคาสั่งของทางราชการตํางๆ ที่ต๎องปฏิบัติเป็น
ประจา เป็นงานที่ไมํมีปัญหา และเป็นงานที่มิได๎มอบให๎เป็นอานาจของผู๎วํา
ราชการโดยเฉพาะ
-งานเกี่ยวกับการรวบรวมข๎อมูลสถิติ หรือรายละเอียดตํางๆในจังหวัด ซึ่งสํวน
ราชการอื่นขอความรํวมมือจากหนํวยเหนือเพื่อขอทราบข๎อเท็จจริง ถ๎าเรื่อง
ดังกลําวไมํมีปัญหาที่จะต๎องวินิจฉัยสั่งการให๎หัวหน๎าสํวนราชการนั้นๆ สรุป
รวบรวมข๎อมูลรายละเอียดหรือข๎อเท็จจริงที่ได๎รับเสนอ ผู๎วําราชการจังหวัดหรือ
ผู๎รักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม
- การย๎ายผู๎ต๎องขัง ที่มีกาหนดโทษสูงเกินอานาจการควบคุม
- การย๎ายผู๎ต๎องขังวัยหนุํม
- การย๎ายผู๎ต๎องขังคดีพระราชบัญญัติยาเสพติดกให๎โทษ
- การอนุมัติให๎ผู๎ต๎องขังลากิจ (เฉพาะการลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ)
- การย๎ายผู๎ต๎องกักขัง ที่มีกาหนดโทษสูงเกินอานาจการควบคุม

- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙
มาตรา ๑๒
มาตรา ๓๘ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ประกอบมาตรา ๒๒ แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการ
มอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งเรือนจาจังหวัดสตูล ที่ ๒๑ / ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

-เรื่องการอนุญาตให๎ผู๎ต๎องขังปุวยออกไปรับการตรวจรักษาและพักรักษาตัวยัง
โรงพยาบาลภายนอก
-การอนุญาตให๎เรือนจา/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง นาตัวผู๎ต๎องขังที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กาหนดออกจากห๎องขังกํอนเวลา ๐๖.๐๐น.
และนาตัวผู๎ต๎องขัง/ผู๎ต๎องกักขังหลังเวลา ๑๘.๐๐ น.เพื่อทางานหุงต๎มอาหาร
หรือเตรียมออกและกลับจากการทางานพัฒนาสาธารณะนอกเรือนจา/
ทัณฑสถานหรือสถานกักขัง

- อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๘(๙)และมาตรา
๓๙ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบ
มาตรา ๒๓ แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการมอบ
อานาจ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

๕๖
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-การแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด สํงออกไปทางาน
สาธารณะนอกเรือนจาหรือทัณฑสถาน
-การย๎ายผู๎ต๎องขังที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าอยูํในเรือนจาชั่วคราวและทัณฑสถาน
เปิดตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กาหนด

๕๗
มอบอานาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-อนุมัติการวําจ๎างและการเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลภายนอกผู๎ปฏิบัติงานให๎
ทางราชการ
-การพิจารณาอนุญาตให๎ผู๎ขอปรับปรุงและซํอมแซมถนน ซึ่งมิได๎ใช๎ที่ดินเพิ่มขึ้น
จากเดิมทั้งที่ทาให๎มาตรฐานของถนนไมํเปลี่ยนแปลงทาให๎มาตรฐานของถนน
เปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งไมํเป็นอุปสรรคขัดขวางงานการปฎิรูปที่ดิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-คาสั่งสานักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ ๑๙๒/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖
-หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๖/ว ๙๖๓ ลงวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๔๗

-การพิจารณาอนุญาตให๎ขุดลอกคลอง โดยไมํใช๎ที่ดินเพิ่มขึ้น แตํไมํทาให๎
มาตรฐานของคลองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งไมํเป็นอุปสรรคขัดขวางตํองาน
การปฏิรูปที่ดิน

-หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๖/ว ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒
กันยายน ๒๕๔๗

-การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือพื้นที่ปฏิบัติการหรือขยายพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้
ภายในขอบเขตรายละเอียดวงเงินที่ได๎รับอนุมัติ
-การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการที่ได๎รับอนุมัติกรณีอื่นๆ เทําที่ไมํเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหลักการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได๎รับอนุมัติ และไมํขัด
หรือแย๎งตํอกฎหมายระเบียบข๎อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการ

-ระเบียบคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมวําด๎วยการจัดโครงการที่ใช๎เป็นกองทุน
การปฎิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖

-การดาเนินการวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมให๎แกํเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมกํอสร๎างอาคาร โรงเรือนที่ไมํเกินสมควรสาหรับใช๎เป็นที่อยูํ
อาศัยของตนเองในแปลงเกษตรกรรมที่ได๎รับอนุญาตให๎เข๎าทาประโยชน์จาก ส.
ป.ก. เพื่อใช๎เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตกํอสร๎างอาคารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

-ระเบียบ ส.ป.ก. วําด๎วยการให๎เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรผู๎ได๎รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมเกี่ยวกับการเข๎าทาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.
๒๕๓๕

๕๘
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-การดาเนินการพิจารณาออกหนังสือยินยอมให๎กับเกษตรกรหรือประชาชนผู๎ -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖
ได๎รับทะเบียนบ๎านหรือทะเบียนบ๎านชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อใช๎เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตใช๎กระแสไฟฟูาสํวนภูมิภาค
-การมีหนังสือเรียกหนังสือรับรองที่ดินคืนให๎แกํ ส.ป.ก. ภายในกาหนด ๓๐ วัน -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
นับแตํวันที่ได๎รับหนังสือ
๒๕๓๔ และทีแ่ ก๎ไขเพิ่มเติม
-ในกรณีที่ไมํสามารถเรียกเอกสารดังกลําวคืนภายในเวลาที่กาหนดไมํวําจะเป็น
ด๎วยเหตุใดก็ตามให๎จัดทาประกาศสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อแจ๎งให๎
ทราบเอกสารเลิกใช๎แสดงเป็นหลักฐานแหํงการนั้นแล๎วตั้งแตํวันที่เกษตรกรหรือ
สถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข๎าทาประโยชน์ในที่ดินดังกลําว โดยให๎ปิด
ประกาศไว๎ ณ สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่วําการอาเภอ หรือกิ่งอาเภอ ที่ทา
การผู๎ใหญํบ๎านและที่เปิดเผยเห็นได๎งํายในหมูํบ๎านแหํงท๎องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยูํ แหํง
ละหนึ่งฉบับมีกาหนดสามสิบวัน
-ติดตาม เรํงรัด จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทางราชการได๎ลงทุนไปหรือกู๎ยืมตามสัญญา
-รายงานผลการดาเนินการให๎ ส.ป.ก. ทราบหลังจากที่ดาเนินการตามคาสั่งแล๎ว

๕๙
มอบอานาจให้ขนส่งจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-มีอานาจเกี่ยวกับการจด ตํอ โอน และยกเลิกทะเบียน และเครื่องจักรกลที่อยูํ
ในความรับผิดชอบทุกประเภท กับนายทะเบียนยานพาหนะตามระเบียบ
กรมการขนสํงทางบก

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกรมการขนสํงทางบก วําด๎วยการดาเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวําด๎วย
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑

๖๐
มอบอานาจให้สถิติจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ดาเนินการในการะบวนการให๎ยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
- พระราชบัญญัติสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สื่อสารแกํคนพิการตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน พ.ศ. 2556
การเข๎าถึง และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขําสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสิ่งอานายความสะดวกเพื่อการ
สื่อสาร และการบริการสื่อสาธารณะสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2554
- ประกาศกาหนดในแบบและกาหนดข๎อถามและวิธีการกรอกรายการในใบ
แบบ และใบกาหนดข๎อถามกาหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่ หรือ
พนักงานจะสํงใบแบบคืน

-พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ม.16

- การเบิกจํายคําใช๎จํายตํางๆ และกํอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ในหมวด
คําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุหรือหมวดอื่นๆ ที่เบิกจํายในลักษณะหมวด
ดังกลําวข๎างต๎น เฉพาะกรณีที่ไมํมีกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให๎จํายในเรื่องนั้นๆ ไว๎
แล๎ว ให๎จํายได๎เทําที่จํายจริง ตามความจาเป็นและประหยัด โดยคานึงถึง
ประโยชน์ให๎มีประสิทธิภาพ

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก 0502/ส101 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2523

- ให๎ความยินยอมในเรืองการเบิกเงินงบประมาณแทนสํวนราชการอื่นโดยลง
นามในใบแจ๎งการเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (แบบ 8200) ในฐานะผู๎ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิการสถิติแหํชาติ ซึ่งเป็นหัวหน๎าสํวนราชการผู๎เบิก

- หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0505.4/ว 274 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2545

๖๑
มอบอานาจให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-การพิจารณาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดาเนินการใดๆ
ตามกฎหมายที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกากับดูแล ซึ่งไมํได๎เป็นอานาจ
เฉพาะตัว ของอธิบดี

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕

-พิจารณาดาเนินการในงานราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข๎อง - คาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๘๐๗/๒๕๔๖ ลง
กับสํวนราชการอื่น ตามกฎหมายอื่นหรือที่สํวนราชการนั้นกาหนด ซึ่งไมํได๎เป็น วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
อานาจเฉพาะตัวของอธิบดี
- คาสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๙๗/๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๗

๖๒
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-การเปรียบเทียบปรับในคดีปุาไม๎ตํางๆ ที่มีโทษปรับสถานเดียวและรับผิดชอบ -พระราชบัญญัติปุาไม๎ พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔ ข๎อ ๑๖
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ตามกฎหมาย เว๎นการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ พระราชบัญญัติปุาไม๎ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
เกี่ยวกับกิจการปุาไม๎ ซึ่งให๎เป็นดุลพินิจของผู๎วําราชการจังหวัด
ระเบียบกรมปุาไม๎ พ.ศ. ๒๔๘๘ แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๑๙
-การออกใบเบิกทางนาไม๎หรือของปุาเคลื่อนที่

-พระราชบัญญัติปุาไม๎ พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๓๓,๓๙และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

-การรับเรื่องขอจดทะเบียนตราประทับไม๎ของเอกชน

-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

-การอนุญาตให๎เก็บไหลลอย การรายงานเกี่ยวกับกิจการปุาไม๎ตํางๆ

-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๙๘)

-การประทับประจาตํอหนังสือกับกาไม๎แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช๎หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด๎วยไม๎หวงห๎าม

-ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยประทับประจาตํอหนังสือ
กากับไม๎แปรรูปและหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช๎
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด๎วยไม๎หวงห๎าม พ.ศ. ๒๕๓๓
หมวดที่ ๓ ข๎อ ๑๓

-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล

-พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๑๖

๖๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-การแก๎ไขใบอนุญาตที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือสาคัญผิดในข๎อเท็จจริงอันเป็น -คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่ ๔๐๗/๒๕๔๗
สาระสาคัญ หรือข๎อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได๎เปลี่ยนแปลงไปภายหลัง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
และการเพิกถอนใบอนุญาตกรณี การปฏิบัติการให๎เป็นไปตามใบอนุญาตอาจ
กํอให๎เกิดความเสียหายแกํทรัพยากรของชาติหรือทาให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษหรือ
เป็นอันตรายแกทรัพยากรธรรมขาติหรือทาให๎สิ่งแวดล๎อมเป็นพิษหรือเป็น
อันตรายแกํทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชนหรือทาให๎แผํนดินทรุด
-การสั่งและกาหนดวิธีการให๎ผู๎รับใบอนุญาต
แก๎ไข เพื่อปูองกันความเสียหายตํอสิ่งแวดล๎อมในเขตน้าบาดาล

-คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่
๔๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

-การเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวํา
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับ
ผู๎รับใบอนุญาตฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
-ให๎เป็นพนักงานน้าบาดาลประจาท๎องที่มีอานาจ
ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กาหนดเป็นอานาจของพนักงาน
น้าบาดาลประจาท๎องที่ดังนี้
๑. รับคาขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาลตามมาตรา ๑๗
๒. รับคาขออนุญาตให๎โอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาลมาตรา ๒๐ ทวิ
๓. รับแจ๎งการพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึก ดาบรรพ์หรือแรํที่มีคุณคําทาง
เศรษฐกิจหรือ ทางการศึกษาในด๎านธรณีวิทยาตามมาตรา ๒๓
๔. รับคาขอและออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาลตามมาตรา ๒๕
๕. รับแจ๎งการเลิกประกอบกิจการน้าบาดาล ตามมาตรา ๒๖
๖. แจ๎งเป็นหนังสือให๎ผู๎รับใบอนุญาตที่เลิกกิจการหรือไมํได๎รับอนุญาตให๎ตํอ
ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบํอ
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง

-พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓
-คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่ ๔๐๔/๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

๖๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๗. จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุม บํอ แทนโดยผู๎รับใบอนุญาตเป็นเสีย
คําใช๎จํายทั้งสิ้น ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง
๘. รับอุทธรณ์คาสั่งให๎จัดการปูองกันความเสียหาย เปลี่ยนแปลง แก๎ไข หรือ
หยุดการประกอบกิจการน้าบาดาล ตามมาตรา ๓๐
๙. รับอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๖
-อานาจของผู๎แทนกรมทรัพยากรน้าบาดาลฐานะผู๎รับผิดชอบ
-การดาเนินคดีแพํง กรณีเรียกหนี้ตามพระราชบัญญัติ
-พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการของ น้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
-คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล ที่ ๔๐๔๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๘
๑. การปฏิบัติงานในหน๎าที่นายดํานปุาไม๎ ให๎มีอานาจในการอนุญาตให๎ทาไม๎
หรือของปุาผํานดํานปุาไม๎และลงนามในใบเบิกทางนาไม๎หรือของปุาเคลื่อนที่
การนาไม๎ หรือของปุาเข๎าหรือผํานดํานปุาไม๎
๒. การรับเรื่องราวขอจดทะเบียนตราประทับไม๎ของเอกชน
๓. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให๎ตั้งหรือตํออายุใบอนุญาตโรงค๎าไม๎
แปรรูป และเป็นผู๎เรียกเก็บคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๔. การลงนามใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม๎โดยใช๎เครื่องจักร เมื่อผู๎วําราชการ
จังหวัดหรือกรมปุาไม๎อนุมัติแล๎ว
๕. การรับคาขอเรื่องราวการขออนุญาตกิจการด๎านปุาไม๎
๖. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตตํออายุโรงงานแปรรูปไม๎โดยใช๎
เครื่องจักรและเป็นผู๎เรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
๗. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให๎ตั้งหรือตํออายุใบอนุญาตโรงงาน
แปรรูปไม๎โดยใช๎แรงคน และเป็นผู๎เรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาต

-พระราชบัญญัติปุาไม๎ พ.ศ. 2484 ม.39 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2498)
-กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2498)
พระราชบัญญัติปุาไม๎ พุทธศักราช 2484 และ
กฎกระทรวง/ข๎อกาหนดที่เกี่ยวข๎องและระเบียบกรม
ปุาไม๎ วําด๎วยการควบคุมการแปรรูปไม๎ ตาม
พระราชบัญญัติปุาไม๎ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2549 และที่
แก๎ไข
-หนังสือกรมปุาไม๎ ดํวนมาก ที่ กษ
0704.02/26607 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2541
-ข๎อกาหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530)

๖๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๘. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตตั้งหรือตํออายุใบอนุญาตโรงค๎า
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด๎วยไม๎หวงห๎ามและเป็นผู๎เรียก
เก็บคําธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

-ระเบียบกรมปุาไม๎ วําด๎วยการประทับตราประจาตํอ
หนังสือกากับไม๎แปรรูป และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์
ฯ พ.ศ. 2533 หมวด 3 ข๎อ 13
-กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2507)

๙. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตตั้งหรือตํออายุใบอนุญาตโรงงานแปร
รูปไม๎โดยใช๎แรงคน เพื่อประดิษฐกรรมและเป็นผู๎เรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมใน
การออกใบอนุญาต
๑๐. การอนุญาตและลงนามในใบคูํมือคนงานและเป็นผู๎เรียกเก็บเงิน
คําธรรมเนียมใบคูํมือคนงาน
๑๑. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตการแปรรูปไม๎ชั่วคราวเพื่อการค๎า
หรือมิใชํเพื่อการค๎าเป็นครั้งคราว
๑๒. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให๎แก๎ไขอาณาเขตสาระสาคัญในการ
อนุญาต และโอนใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม๎ โดยใช๎เครื่องจักรทุกประเภท
๑๓. ลงนามในใบอนุญาตการปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการผลิต การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช๎วัตถุดิบและการเพิ่ม
หรือลดจานวนคนงานโรงงานแปรรูปไม๎ เมื่อผู๎วําราชการจังหวัดหรือกรมปุาไม๎
อนุมัติแล๎ว
๑๔. การลงนามในใบอนุญาตทาไม๎สักและไม๎ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครอง เพื่อใช๎สอยสํวนตัวและสาธารณกุศล
๑๕. การอนุญาตและลงนามให๎ประทับตราประจาตํอหนังสือกากับไม๎แปรรูป
และหนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช๎ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทาด๎วยไม๎หวง
ห๎าม
๑๖. การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตตั้งหรือตํออายุใบอนุญาตค๎าของปุา
หวงห๎าม และเป็นผู๎เรียกเก็บเงินคําธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

-ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็น
สวนปุา และการโอนทะเบียนสวนปุา พ.ศ. 2535
-ระเบียบกรมปุาไม๎ วําด๎วยการขึ้นทะเบียนการรับรอง
การตีตอก ประทับ หรือแสดงการยกเลิกและการ
ทาลายตราที่ใช๎ในกิจการสวนปุา พ.ศ. 2535
-กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให๎มี ผลิต หรือ
นาเข๎าเลื่อยโซํยนต์และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์
ให๎มีกาลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะต๎องห๎ามของผู๎รับใบอนุญาต พ.ศ. 2551
-กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให๎มีหรือใช๎เลื่อยโซํ
ยนต์ และการขออนุญาตและการอนุญาตให๎นาเลื่อยโซํ
ยนต์ออกใช๎นอกพื้นที่ พ.ศ. 2551
-กฎกระทรวงกาหนดคุณสมบัติของผู๎ได๎รับใบอนุญาต
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต
และการออกใบอนุญาตให๎ซํอมแซมเลื่อยโซํยนต์เป็น
ธุรกิจเพื่อสินจ๎าง พ.ศ. 2551

๖๖
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๑๗. การสั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา ลงนามหนังสือรับรองการขึ้น
- ระเบียบกรมปุาไม๎ วําด๎วยการปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซํ
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา การออกใบแทนหนังสือรับรองฯ การประกาศยกเลิก ยนต์ที่ตกเป็นของแผํนดินหรือที่ศาล สั่งริบ ตาม
หนังสือรับรองฯ การอนุญาตให๎โอนทะเบียนสวนปุา
พระราชบัญญัติเลื่อยโซํยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
๑๘. การสั่งรับรองการขึ้นทะเบียนและรับรองตรา ลงนามหนังสือรับรองขึ้น
ทะเบียนตรา และหนังสือรับรองตรา สั่งยกเลิกตรา ลงนามประกาศยกเลิกตรา
๑๙. การอนุญาตให๎มีเลื่อยโซํยนต์ การอนุญาตให๎ผลิต การอนุญาตให๎นาเข๎า
เลื่อยโซํยนต์ การอนุญาตให๎เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซํยนต์ให๎มีกาลังเครื่องจักร
เพิ่มขึ้น การลงนามหนังสือรับรองฯ และหนังสืออนุญาตฯ การอนุญาตให๎ออก
ใบแทนใบอนุญาตให๎มี ผลิต และนาเข๎าเลื่อยโซํยนต์ การเพิกถอนใบอนุญาตให๎
มี ผลิต หรือนาเข๎าเลื่อยโซํยนต์
๒๐. การอนุญาตให๎เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให๎มีหรือใช๎เลื่อยโซํยนต์นาเลื่อยโซํยนต์
ออกใช๎นอกพื้นที่ที่รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวลงนามหนังสืออนุญาต ออกใบ
แทนหนังสืออนุญาต
๒๑. การอนุญาต ลงนามใบอนุญาตให๎ซํอมแซมเลื่อยโซํยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ
สินจ๎าง ออกใบแทนใบอนุญาตฯ
๒๒. สั่งเจ๎าหน๎าที่เก็บรักษา จัดทาทะเบียนเลื่อยโซํยนต์ ที่ตกเป็นของแผํนดิน
หรือที่ศาลสั่งริบ แตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณากาหนดราคาเลื่อยโซํยนต์
รายงานกรมปุาไม๎ทราบ ให๎ความเห็นกรมปุาไม๎ กรณีสํวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจขอเลื่อยโซํยนต์ไปใช๎ประโยชน์ในราชการ ลงนามหนังสือรับรองการ
มอบเลื่อยโซํยนต์ที่ตกเป็นของแผํนดิน หรือศาลสั่งริบ ให๎ความเห็นกรมปุาไม๎ใน
กรณีขอทาลายเลื่อยโซํยนต์ ตั้งคณะกรรมการทาลายเลื่อยโซํยนต์ที่ตกเป็นของ
แผํนดินหรือศาลสั่งริบ รายงานกรมปุาไม๎ทราบ
-การบริหารงบประมาณของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัด ตามข๎อ ๒๔ และข๎อ ๒๕

-ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

๖๗
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัด

-ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจําย
คําใช๎จํายในการบริหารงานสํวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

-การอนุมัติโครงการหรือการฝึกอบรมและการอนุมัติการเบิกคําใช๎จํายในการ
จัดฝึกอบรมและการจัดงานที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัดเป็นผู๎ดาเนินการ การอนุมัติการจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัด
ประชุมสัมมนาหรืออบรม ที่มีข๎าราชการหรือลูกจ๎างหรือพนักงานราชการจาก
ตํางกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข๎ารํวมตามข๎อ ๑๘ ของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไปราชการและการจัดประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

-ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหวําง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คาสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

-การอนุมัติเบิกจํายคําตอบแทนกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ดาเนินการสอบ

-หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/
ว๓๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายเงินคําตอบแทนการ
สอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

-ดาเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการของ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด

-ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข๎องอื่นๆ

-การอนุมัติการเบิกจํายคําใช๎จํายเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช๎โทรศัพท์พื้นฐานของ -หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/
ทางราชการ รวมถึงการอนุมัติให๎ใช๎โทรศัพท์ประจาสถานที่ราชการเพื่อโทร
๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งกฎหมาย
ทางไกลของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
กฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎องอื่นๆ

๖๘
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-การอนุมัติการใช๎จํายเงินรวมทั้งการอนุมัติเบิกจํายเงินนอกงบประมาณ
ประเภทตํางๆ ตามที่กาหนดไว๎ในระเบียบเงินนอกงบประมาณแตํละประเภท

-กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข๎องอื่นๆ

๖๙
มอบอานาจให้วัฒนธรรมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การพิจารณาเทียบตาแหนํงให๎บุคคลภายนอกซึ่งมิได๎เป็นข๎าราชการและมี
ตาแหนํงหน๎าที่นอกเหนือจากที่กระทรวงการคลังได๎เทียบตาแหนํงไว๎แล๎ว โดย
ให๎คานึงถึงตาแหนํงหน๎าที่ปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
และภารกิจที่ได๎รับมอบหมายให๎มาชํวยปฏิบัติราชการ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- คาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 384/2556 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
- คาสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 193/2556 ลงวันที่
20 ธันวาคม พ.ศ.2556
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104
ลงวันที่ 22 กันยายน 2551

- การอนุมัติให๎สํวนราชการที่สํงข๎าราชการเข๎ารํวมอบรม ประชุม สัมมนา เบิก
คําลงทะเบียน คําธรรมเนียม หรือคําใช๎จํายในทานองเดียวกันได๎เทําที่จํายจริง
ตามทีห่ นํวยงานผู๎จัดเรียกเก็บ โดยต๎องพิจารณาตามความจาเป็น เหมาะสม
และประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 51
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548

- การอนุมัติให๎จัดการประชุมสัมมนา หรืออบรมที่ข๎าราชการหรือลูกจ๎างจาก
ตํางกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข๎ารํวม ซึ่งการประชุมสัมมนา
หรืออบรมนั้น เป็นประโยชน์แกํราชการในหน๎าที่ของสํวนราชการ

-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการอนุมัติให๎
เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524 ข๎อ 18 และหนังสือสานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ สร 1004/ว 509 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2525

- การอนุมัติให๎การเดินทางไปราชการในท๎องที่ที่มี คําครองชีพสูงหรือเป็นแหลํง -ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายใน
ทํองเที่ยว เบิกจํายคําเชํา ที่พักตามที่จํายจริงสูงกวําอัตราที่กระทรวงการคลัง การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไมํเกินร๎อยละยี่สิบห๎า

๗๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- อนุมัติการเบิกคําใช๎จํายที่เป็นคําใช๎สอยในการบริหารงานของสํวนราชการ
ตามความจาเป็น เหมาะสม ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการตาม
ข๎อกาหนดของระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการ
บริหารงานสํวนราชการ พ.ศ.2553

-ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จําย
ในการบริหารงานของสํวนราชการ พ.ศ. 2553
ข๎อ 12
-หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง
วันที่ 16 กันยายน 2553

-การขอใช๎ที่ราชพัสดุ การเปลี่ยนการใช๎ที่ราชพัสดุ และการดาเนินการตํางๆ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ

- กฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง
ดูแล บารุงรักษา ใช๎ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม

-การพิจารณารับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ โดยให๎คานึงถึง
ผลได๎ผลเสีย และประโยชน์เงื่อนไขภาระตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทาง
ราชการ พ.ศ. 2526

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู๎บริจาคให๎ทางราชการ พ.ศ. 2526

๗๑
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การพิจารณาให๎ความเห็นชอบการยื่นขอใช๎ที่ดิน เพื่อสร๎างวัด การสารวจ
ตรวจสอบที่ดิน การบันทึกรับทราบ เงื่อนไขและรับหนังสืออนุญาตให๎ใช๎ที่ดิน
เพื่อสร๎างวัดได๎จนเสร็จการ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- หนังสือสานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ที่ พศ
๐๐๐๓/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

- การขอรังวัด รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การสอบเขต การขอรังวัดแบํงแยก - คาสั่งกรมศาสนา ที่ ๗๐/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๗
และการระวางชี้แนวเขตที่ดิน ในที่ดินศาสนสมบัติกลางและที่ดินวัดร๎าง
พฤษภาคม ๒๕๓๖
- ให๎ความเห็นในการเสนอสร๎างวัด การขอตั้งวัด การขอรวมวัด การย๎ายวัด
การยุบ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และการขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

- การออกหนังสือรับรองสภาพวัดให๎กับวัดตํางๆ วําวัดตั้งขึ้นแตํเมื่อใดและ
ได๎รับวิสุงคามสีมาเมื่อใดเพื่อนาไปใช๎เป็นหลักฐานประกอบในการทานิติกรรม

- หนังสือสานักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ ที่
พศ ๐๐๐๓/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๘

๗๒
มอบอานาจให้หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ผู๎เบิกจํายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการให๎ความ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ
เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข๎อ ๓

- การแตํงตัง้ คณะกรรมการไมํน๎อยกวํา ๓ คน เพื่อตรวจสอบข๎อเท็จจริงของ
ข๎าราชการที่ยื่นเรื่องขอรับคําเชําบ๎าน การรับรองการใช๎สิทธิและดารอนุมัติ
จํายเงินตามคาขอรับเงินคําเชําบ๎านของข๎าราชการ

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจําย
คําเชําบ๎านของข๎าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข๎อ ๗(๑) และ
ข๎อ ๘(๒)
- คาสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

- การรับรองการใช๎สิทธิและการอนุมัติเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ชํวยเหลือบุตรของข๎าราชการและลูกจ๎าง สาหรับบุตรที่เกิดกํอนวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๓๕ จนกวําบุตรจะมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์หรือมีอายุยังไมํถึง
สิบแปดปีบริบูรณ์ แตํเป็นผู๎บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรสหรือตายลงกํอนมีอายุ
ครบสิบแปดปีบริบูรณ์

- พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการชํวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕
- ระเบียบการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ชํวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ข๎อ ๗ และข๎อ ๘ (๒)
- คาสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

- การขอใช๎ที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ

- กฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง
ดูแล บารุงรักษาใช๎และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ และ ๑๒
- คาสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

๗๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- เป็นผู๎แทนในการยื่นคาขออนุญาตใช๎หรือจัดหาที่ดินในเขตปุาสงวนแหํงชาติ
รวมทั้งเป็นผู๎รับทราบเงื่อนไขตลอดจนการทาบันทึกรับรองการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเมื่อได๎รับอนุญาตแล๎ว

- พระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
- คาสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

- เป็นผู๎แทนในการดาเนินการจดทะเบียนแก๎ไขเปลี่ยนแปลงและอื่นๆที่
เกี่ยวข๎องกับเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่อยูํในความรับผิดชอบ

- พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
- คาสั่งกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

๗๔
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- การอนุมัติการจัดประชุมราชการ การเบิกคําใช๎จํายในการประชุมราชการตาม - ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด
เกีย่ วกับคําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ
- การเบิกเงินคําตอบแทนลําม
พ.ศ. ๒๕๔๙

๗๕
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- การดาเนินการควบคุมดูแลพิจารณา อนุญาต กาหนดเงื่อนไขและการแก๎ไข - พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้าสยาม แก๎ไข
ปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเรือโดยสารประจาทางในจังหวัด
เพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้าไทย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๑๐
- คาสั่งกรมการขนสํงทางน้าและพาณิชยนาวี ที่ ๒๒/
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘

๗๖
มอบอานาจให้ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- อนุญาตให๎สร๎างทางถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขตความ - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทเพื่อเป็นทางเข๎าออกทางหลวงตามแบบ - คาสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๓๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่
มาตรฐานและข๎อกาหนดของกรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา ๓๗
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
- อนุญาตให๎ติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตามแบบมาตรฐานและข๎อกาหนด
ของกรมทางหลวงชนบทตามมาตรา ๓๘
- อนุญาตให๎ปลูกสร๎างสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขตความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบทตามมาตรฐานและข๎อกาหนดของกรมทางหลวงชนบท
ตามมาตรา ๔๗
- อนุญาตให๎ดาเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงชนบท ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทตามข๎อตกลงที่กาหนดตามมาตรา ๔๘
- เพิกถอนการอนุญาตตามข๎อ ๑ ข๎อ ๒ ข๎อ ๓ และข๎อ ๔ เมื่อหมดความจาเป็น
แกํงานทางหรือเมือปรากฏวําผู๎ได๎รับอนุญาตให๎กระทาผิดเงื่อนไข กระทาผิด
ข๎อกาหนดหรือกระทาผิดข๎อตกลง
- สั่งให๎ผู๎กระทาตามข๎อ ๑ ข๎อ ๒ ข๎อ ๓ และข๎อ ๔ ที่ไมํได๎รับอนุญาตหรือไมํ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือกระทาผิดข๎อตกลง รื้อถอนหรือทาลายหรือขน
ย๎ายออกไปภายในกาหนดเวลาอันสมควร

๗๗
มอบอานาจให้ผู้อานวยการโครงการชลประทานสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- มีอานาจในการบริหารสั่งการตามกฎหมาย ในการดาเนินคดีแพํง คดีอาญา
คดีล๎มละลาย เกี่ยวกับที่ดินและทางน้าชลประทาน ที่กรมชลประทาน
ครอบครองและทาประโยชน์ ตาม พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ แก๎ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๖
พ.ศ. ๒๕๑๕ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พระราชบัญญัติคันและคูน้า พ.ศ. ๒๕๐๕
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข๎องในปัจจุบันและ
เพิ่มเติม

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖
- คาสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘

๗๘
มอบอานาจให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การวางแผนปูองกันปราบปรามอาชญากรรม

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบกรมตารวจไมํเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๒๔ บท
ที่ ๑๑

- การดาเนินการสั่งใช๎กาลังในการปูองกันปราบปราม โจรผู๎ร๎ายและรักษาความ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนมาก ที่ มท ๐๒๐๐/
สงบเรียบร๎อยในจังหวัดหรือสั่งเปลี่ยนกาลัง หรือการเรียกตัวหรือสั่งให๎
ว ๒๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๒
ข๎าราชการตารวจไปชํวยราชการ การพิจารณาสั่งใช๎กาลังตารวจในจังหวัดและ
การประสานกับหนํวยกาลังภายในจังหวัดและจังหวัดใกล๎เคียงทั้งฝุายทหาร
ตารวจและพลเรือน
- การจัดกาลังตารวจรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
- การควบคุมกาลังตารวจในจังหวัด
- การสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาเกณฑ์การลงโทษข๎าราชการตารวจ
ภายในจังหวัด
- การโต๎ตอบธรรมดาเกี่ยวกับการสํงข๎าราชการตารวจไปรับการศึกษาอบรม
หลักสูตรตํางๆที่หนํวยเหนือ สั่งการ
- การสํงเรื่องราวแบบ ส. ขอรับบาเหน็จ บานาญการขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์
ในกรณีที่ตารวจได๎รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน๎าที่

- ระเบียบกรมตารวจไมํเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๒๘
- พระราชบัญญัติวินัยตารวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ และ
ระเบียบกรมตารวจ ไมํเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑ เลํมที่
๑ บทที่ ๓ ข๎อ ๒

๗๙
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานพลังงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- เป็นผู๎อนุญาตในภารกิจหน๎าที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
น้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
2534 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา
32 และมาตรา 38 วรรคสาม
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคเก๎า
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดเป็นผู๎อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพาะน้ามัน (ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553)

- เป็นผู๎อนุญาตในภารกิจหน๎าที่การตํออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก๎ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการถังขนสํงน้ามัน ประเภทรถขนสํงน้ามัน ที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายวําด๎วยการขนสํงทางบก หรือ ประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
2534 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 32 และมาตรา 38
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคเก๎า
- กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจ๎ง การอนุญาตและอัตราคําธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2556 ข๎อ 72 วรรคสอง

๘๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2542 เฉพาะน้ามัน
- เป็นผู๎อนุญาตในภารกิจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
1. การอนุญาตประกอบกิจการ การตํออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
แก๎ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังตํอไปนี้
1.1 สถานที่บรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
1.2 สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช๎ ลักษณะที่สาม
ยกเว๎นกรณีที่ใช๎ถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลวอยํางหนึ่งอยํางใดเป็นแบบ
ทรงกลม(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
1.3 สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร๎านจาหนําย ลักษณะที่
สอง
1.4 สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
1.5 สถานีบริการก๏าซปิโตรเลียมเหลว
2. การตํออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก๎ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบ
แทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสํงก๏าซ
ปิโตรเลียมเหลว ประเภทรถขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลว ที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายวําด๎วยการขนสํงทางบก หรือ ประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ
3. การให๎ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจํายก๏าซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวาระ รวมถึง
ระบบทํอและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในการประกอบกิจการก๏าซปิโตรเลียม
เหลว ในพื้นที่หรือจดทะเบียนตามกฎหมายวําด๎วยการขนสํงทางบกหรือ
ประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังตํอไปนี้

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
2534 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 32 และมาตรา 38
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 4 วรรคเก๎า
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2542 เฉพาะก๏าซปิโตรเลียมเหลว

๘๑
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

3.1 สถานที่บรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
3.2 สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช๎ ลักษณะที่สาม
ยกเว๎นกรณีที่ใช๎ถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลวอยํางหนึ่งอยํางใดเป็นแบบ
ทรงกลม(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
3.3 สถานีบริการก๏าซปิโตรเลียมเหลว
3.4 ถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลว
- ปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ราชการที่ได๎รับมอบหมาย ดังตํอไปนี้
1. รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู๎ค๎าน้ามันมาตรา 10 และมาตรา
11
2. รับแจ๎งและออกใบรับแจ๎งเป็นผู๎ขนสํงน้ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12
3. รับแจ๎งเปลี่ยนแปลงรายการ แจ๎งเลิกประกอบกิจการของผู๎ค๎าน้ามันมาตรา
10 มาตรา 11 และผู๎ขนสํงน้ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12
4. ออกใบชาระคําธรรมเนียม คาขอ ใบทะเบียน และคําธรรมเนียมรายปี
สาหรับผู๎ค๎าน้ามันมาตรา 10 มาตรา 11 และผู๎ขนสํงน้ามันเชื้อเพลิงมาตรา
12
5. สั่งหยุดประกอบกิจการผู๎ค๎าน้ามันมาตรา 10 มาตรา 11 และผู๎ขนสํงน้ามัน
เชื้อเพลิงมาตรา 12 ตามมาตรา 15
6. ดาเนินคดีผู๎ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค๎าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค๎าน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 และให๎รวมถึงการแจ๎งความร๎องทุกข์ตํอพนักงานสอบสวนในการ
ดาเนินคดีดังกลําวข๎างต๎น และการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบเปรียบเทียบ
ปรับที่กรมธุรกิจพลังงานกาหนด

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
2534 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา
32 และมาตรา 38
- พระราชบัญญัติการค๎าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค๎าน้ามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบอานาจให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการค๎าน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2543 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552
- คาสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 5 / 2552 เรื่อง มอบ
อานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการค๎าน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552

๘๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- การดาเนินคดีกับผู๎ค๎าน้ามันตามมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติการค๎าน้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ผู๎บรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลวซึ่งเป็นผู๎ดาเนินการแทนผู๎ค๎า
น้ามันตามมาตรา 7 สถานีบริการ หรือผู๎ใดซึ่งกระทาการฝุาฝืนคาสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2547 และให๎รวมถึงการแจ๎งความร๎องทุกข์ตํอพนักงาน
สอบสวนในการดาเนินคดีดังกลําว

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.
2534 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา
32 และมาตรา 38
- พระราชกาหนดแก๎ไขและปูองกันภาวการณ์ขาด
แคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 แก๎ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดแก๎ไข
และปูองกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2516 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520
- คาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2547 เรื่อง กาหนด
มาตรการเพื่อแก๎ไขและปูองกันภาวการณ์ขาดแคลน
น้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547
- คาสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 6 / 2552 เรื่อง มอบ
อานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน ตามคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4 /
2547 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552

