ผนวก ค.

๑๗
ผนวก ค.
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๑๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการหวัดสตูล (ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
ปฏิบัติราชการแทน ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทุกวิธีกำรและทุกขั้นตอน
งำนจ้ำงที่ปรึกษำ งำนออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง กำรทำสัญญำ
และหลักประกัน กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ
๑. งบส่วนรำชกำร ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๒. งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด งบตำมแผนพัฒนำภำค
และงบกลำง ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท
ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง กำรดำเนินกำรทั้งหมดในหนึ่งสัญญำ
ยกเว้น กำรอนุมัติโครงกำรและกำรแก้ไขรำยละเอียดโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนำภำค
- กำรแต่งตั้งหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำน
- กำรให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีของหน่วยงำน และ
เผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและ
ของหน่วยงำนตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด และปิดประกำศโดยเปิดเผย
ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงประจำปี
- กำรให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ/สั่งกำร/เกี่ยวกับกำรบริหำรพัสดุ (กำรเก็บ
กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรบำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ และ
กำรจำหน่ำยพัสดุ) ในส่วนที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
(ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ประกำศ/มติคณะกรรมกำรฯ/หนังสือสั่งกำร
ที่เกี่ยวข้อง

๑๘
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรดำเนินกำรโดยใช้งบพัฒนำจังหวัด งบพัฒนำกลุ่มจังหวัด
งบตำมแผนพัฒนำภำค และงบกลำง ทุกวิธีกำรและทุกขั้นตอน
ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง วงเงินทั้งหมด
ในหนึ่งสัญญำ
- กำรดำเนินกำรโดยใช้งบประมำณของส่วนรำชกำร ครั้งละไม่เกิน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บำท ยกเว้น กำรอนุมัติโครงกำรและกำรแก้ไขรำยละเอียด
โครงกำร ทั้งนี้ คำว่ำ ครั้งละ ให้หมำยถึง วงเงินทั้งหมดในหนึ่งสัญญำ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓
- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บ
รักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
เบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐

- อนุมัติให้ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงทุกตำแหน่งในสังกัดปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรในวันทำกำรและกำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำร

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐

- อนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร ของข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงทุกตำแหน่งในสังกัด ยกเว้น หัวหน้ำส่วนรำชกำร

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติ
ให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๑๑(๕)

- อนุญำตกำรลำตำมระเบียบของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงทุกตำแหน่ง
ในสังกัด ซึ่งเป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ยกเว้น หัวหน้ำส่วนรำชกำร

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘

- อนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำงของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง รวมถึงการดาเนินการ - ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใช้รถรำชกำร
เกี่ยวกับการใช้รถราชการทุกขั้นตอนทุกกระบวนการที่เป็นอานาจของ
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดในระเบียบนี้

๑๙
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- งำนปฏิบัติธรรมดำ ได้แก่ กำรโต้ตอบหนังสือ กำรตอบรับ กำรเตือน
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
กำรเร่งรัด กำรทักท้วง กำรทวงถำม กำรส่งสำเนำหนังสือ กำรขอเบิกแบบพิมพ์ ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพัสดุต่ำง ๆ ยกเว้น กำรตอบโต้หนังสือรำชกำรที่เป็นกำรชี้แจงข้อบกพร่อง
ของผู้ปฏิบัติหรือจำเป็นที่ต้องใช้ถ้อยคำเป็นหนังสือตำหนิกำรกระทำหรือ
ว่ำกล่ำวให้พึงสังวรหรือเป็นหนังสือตักเตือนกำรทำงำนล่ำช้ำหรือละเลย
กำรปฏิบัติ ให้เป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้รักษำรำชกำรแทนลงนำม
- งำนที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผน และคำสั่งของทำงรำชกำร
ได้แก่ กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และกำรปฏิบัติงำนตำม
กฎหมำย ระเบียบแบบแผนหรือคำสั่งของทำงรำชกำร อันเป็นระเบียบภำยใน
ส่วนรำชกำรที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ โดยเป็นงำนที่ไม่มีปัญหำและเป็นงำน
ที่มิได้เป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดโดยเฉพำะ
- งำนเกี่ยวกับกำรวบรวมข้อมูลสถิติ หรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ในจังหวัด
ซึ่งส่วนรำชกำรอื่นขอควำมร่วมมือจำกหน่วยเหนือขอทรำบข้อเท็จจริง
ถ้ำเรื่องดังกล่ำวไม่มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยสั่งกำร ปฏิบัติรำชกำรแทนได้
เว้นแต่ เป็นเรื่องที่ต้องวินิจฉัยสั่งกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นๆ สรุปรวบรวม
ข้อมูลรำยละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้รักษำ
รำชกำรแทนวินิจฉัยสั่งกำรหรือลงนำม
- งำนที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดวินิจฉัยสั่งกำรแล้ว ได้แก่ งำนที่ส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ได้เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้รักษำรำชกำรแทน วินิจฉัยสั่งกำรแล้ว
ซึ่งจำเป็นต้องแจ้งส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ในจังหวัดทรำบและ
ถือปฏิบัติ ซึ่งมิใช้ไปถึงกระทรวง ทบวง หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
และมีฐำนะเป็นกรม และเป็นกรณีที่ไม่มีปัญหำจะต้องพิจำรณำถึงถ้อยคำ
สำนวน กฎหมำย นโยบำย หรือตัวบุคคลเป็นกำรเฉพำะ ให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนได้ นอกจำกนี้ให้เป็นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดหรือผู้รักษำรำชกำรแทน

๒๐
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ กำรอนุมัติ กำรทำลำยส่วนรำชกำร
สังกัดส่วนภูมิภำค

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบัญ
พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม

- กำรปฏิบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำ
๑) รักษำข้อมูลข่ำวสำรลับในหน่วยงำนให้ปลอดภัยและในกรณีที่จำเป็น
ควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
สำมำรถกำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติให้เหมำะสมแก่กรณี โดยคำนึงถึงกำร
รักษำควำมลับและประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำร ตำมข้อ ๗
๒) กำหนดชั้นควำมลับพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบกำรกำหนดชั้นควำมลับของ
ข้อมูลข่ำวสำรลับนั้นด้วยว่ำเป็นข้อมูลข่ำวสำรประเภทใด และเพรำะเหตุผลใด
ตำมข้อ ๑๖
๓) แต่งตั้งนำยทะเบียนและผู้ช่วยนำยทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ ตำมข้อ ๒๕
๔) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้
และกำรมีอยู่ของข้อมูลข่ำวสำรลับที่มีอยู่ในทะเบียนข้อมูลข่ำวสำรลับ และ
รำยงำนกำรตรวจสอบให้ผู้มอบอำนำจทรำบเพื่อสั่งกำรต่อไป ตำมข้อ ๒๙
๕) แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เมื่อสงสัยว่ำมีบุคคลที่ไม่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่ำวสำรลับได้รู้หรืออำจรู้ถึงข้อมูลข่ำวสำรลับ หรือเมื่อสงสัย
ว่ำมีกำรละเมิดกำรรักษำควำมลับของข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ตำมข้อ ๓๐
๖) กำหนดจำนวนเจ้ำหน้ำที่ทเี่ กี่ยวข้องเพียงเท่ำที่จำเป็นต่อภำรกิจ และจำกัด
ให้ทรำบเท่ำทีจ่ ำเป็น ตำมข้อ ๓๑
๗) สั่งเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรโดยมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขตำมข้อ ๔๙

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรควบคุมกำรดำเนินงำนสุสำนและฌำปนสถำน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติสุสำนและฌำปนสถำน พ.ศ. ๒๕๒๘

- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้งมัสยิดและกำรเลิกมัสยิด

- พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรบริ ห ำรองค์ ก รศำสนำอิ ส ลำม
พ.ศ. ๒๕๔๐

- กำรตั้งคณะกรรมกำรสอดส่งพฤติกรรมของสมำคมงำนเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง - คำสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๒๕๘/๒๔๘๐ ลงวันที่
สมำคม
๒๘ ต.ค.๒๔๘๐ เรื่อ ง วำงระเบี ยบกำรจดทะเบี ย น
สมำคมตำมกฎกระทรวงมหำดไทยและ
พระรำชบัญญัติ วัฒ นธรรมแห่ งชำติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.
๒๔๘๖ และคำสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๓๓/๒๕๓๘
ลงวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๑๙
- กำรอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ำยเงินฌำปนกิจของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง

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

- กำรอนุมัติเบิ กเงินตอบแทนประจำตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ประจ ำต ำบล สำรวั ต รก ำนั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นฝ่ ำ ยปกครอง และผู้ ช่ ว ย ตอบแทนต ำแหน่ ง และเงิ น อื่ น ๆ ให้ แ ก่ ก ำนั น
ผู้ใหญ่บ้ำนฝ่ำยรักษำควำมสงบ
ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล สำรวัตรกำนัน ผู้ช่วย
ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นฝ่ ำ ยปกครอง และผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นฝ่ ำ ย
รักษำควำมสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖
- ควบคุมกำรออกและใช้บัตรประจำตัวของสมำชิก ทสปช.

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยไทยอำสำป้องกัน
ชำติ พ.ศ.๒๕๒๑

๒๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับหมู่บ้ำน อปพร.

- พระรำชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บหมู่ บ้ ำ นอำสำพั ฒ นำ
ป้องกันตนเอง พ.ศ.๒๕๒๒

- กำรพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรต่ำง ๆ ตำมลำดับควำมจำเป็น - หนั ง สื อ ที่ มท ๐๓๐๙/ว ๕๘๘ ลง ๒๖ เมษำยน
เร่งด่วน
๒๕๕๒
- งำนทะเบียนรำษฎร และทะเบียนบัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนทั่วไป - พระรำชบัญญัติ กำรทะเบียนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๒๔
และ พระรำชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชำชน พ.ศ.
๒๕๒๖
- กำรขออนุญำตกำรค้ำของเก่ำตำม พระรำชบัญญัติควบคุมกำรขำยทอดตลำด - พระรำชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๔ คำสั่ง
และกำรค้ำของเก่ำ พ.ศ. ๒๔๗๔
กระทรวงมหำดไทย ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๕
ธันวำคม ๒๕๐๕ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย พ.ศ.
๒๕๐๖
- กำรดำเนินกำรส่งเสริมอำชีพรำษฎร

- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ ๕๙๒/๒๕๐๓ ลงวันที่
๑๒ พฤษภำคม ๒๕๐๓

- กำรอนุ มั ติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ ำ ยเงิ น นอกงบประมำณต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรตำม - ข้ อ บั ง คั บ กระทรวงมหำดไทย ที่ ๑/๒๕๐๙ เรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ ของหน่วยงำนภำยในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บำท
ระเบียบกำรสอบสวนคดีอำญำให้จังหวัดอื่น
- หนั ง สื อ กระทรวงมหำดไทย ว่ ำ ด้ ว ยระเบี ย บกำร
- กำรดำเนินกำรสอบสวนคดีอำญำในจังหวัดอื่น
ดำเนินคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม (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

- ควบคุมกำรขออนุญำตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ - พระรำชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนดในตำแหน่งนำยทะเบียนจังหวัด
- คำสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวันที่
๖ ธันวำคม ๒๕๐๕
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖
- พระรำชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
- เบิกจ่ำยงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ - หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
๐๔๐๖.๗/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๖ เรื่อง
กำรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรให้
ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจ
หน้ำที่ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
- กำรออกหนังสือรับรองกำรพำและกำรใช้อำวุธปืนของพนักงำนฝ่ำยปกครอง - ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพำและใช้
ให้ แ ก่ ข้ ำ รำชกำรฝ่ ำ ยปกครองและสมำชิ ก กองอำสำรั ก ษำดิ น แดน สั ง กั ด อำวุธปืนของพนักงำนฝ่ำยปกครอง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
กองร้อยอำสำรักษำดินแดนจังหวัดสตูล ที่ ๑
๒๕๕๑
- กำรอนุมัติฝึกจัดตั้งสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน

- พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗

- กำรออกบัตรประจำตัวสมำชิกกองอำสำรักษำดินแดน

- ระเบี ย บกองอำสำรั ก ษำดิ นแดน ว่ ำ ด้ ว ยบั ต ร
ประจำตัวผู้บังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่ และสมำชิกกอง
อำสำรักษำดินแดน พ.ศ. ๒๕๒๘

๒๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรออกหนังสือสำคัญ แต่งตั้งกรรมกำรกลำงผู้ ท รงคุณวุฒิ จำกรำษฎรใน - พระรำชบัญญัติจัดระเบียบบริหำรหมู่อำสำพัฒนำ
หมู่บ้ำน อำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง
และป้องกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒
- กำรออกหนังสือสำคัญกำรฝึก อบรมหลักสูตร กำรฝึกจัดตั้งกำรทบทวนหมู่
อำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง
- กำรออกหนังสือสำคัญแสดงหลักฐำน กำรเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำ - พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
ตำบล และสำรวัตรกำนัน
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- กำรลงนำมในแบบที่เกี่ยวข้องกับกำรขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนำญ ของ - พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๓๙
- กำรออกบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำ ง
๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๑๙
- พระรำชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
-กำรอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำป่วยแก่ข้ำรำชกำรในส่วนที่เกิน ๖๐ วัน - พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
ทำกำร ได้อีกไม่เกิน ๖๐ วันทำกำร
บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-กำรอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำป่วยแก่ลูกจ้ำงประจำในส่วนที่เกิน ๖๐ -พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรจ่ ำ ยค่ ำ จ้ ำ งของส่ ว น
วันทำกำร ได้อีกไม่เกิน ๖๐ วันทำกำร (กจ.)
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เรื่ อ งใดที่ จั ง หวั ด หรื อ กรมกำรปกครอง ได้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร - พระรำชบัญญัติ ควำมรับผิดชอบทำงละเมิดของ
สอบสวนข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดไว้แล้ว และยังไม่ได้ทำกำรสอบสวน เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
หรือเรื่องใดอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ - ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร

๒๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

ปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กำรดำเนินกำรรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงและกำรจำหน่ำยอำคำรหรือ - กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง
สิ่งปลูกสร้ำงที่รื้อถอน
ดูแลบำรุงรักษำ ใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกั บที่รำช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ข้อ ๒๐)
- กำรสั่ งจ่ ำยเงินรำงวัล แก่ ผู้แ จ้งควำมน ำจับ ตำมกฎหมำย ว่ำด้ วยบัต ร - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินรำงวัล
ประจำตัวประชำชน
ในคดีจับกุมผู้กระทำผิด ว่ำด้วยบัตรประจำตัวประชำชน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕,๙, และ ๑๓
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ฉบับ
ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๓๘ ๓๙ และ ๔๐
- กำรออกบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถี่
(Synthesizer)

- ระเบียบกรมกำรปกครอง ว่ำด้วยกำรใช้เครื่องวิทยุ
คมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถี่ ( Synthesizer) ของ
หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด กรมกำรปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘
(ข้อ ๑๖)
- หนังสือกรมกำรปกครอง ที่ มท ๐๓๐๕/ว ๒๕๗๖
ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๔๐

- กำรขยำยเวลำในกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน/กำนัน และกำรออกหนังสือสำคัญกำร - มำตรำ ๑๓, ๑๙, ๓๐, และ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
เป็นผู้ใหญ่บ้ำนและกำนัน
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗
- กำรอนุญำตให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน และแพทย์ - มำตรำ ๑๒ และ ๑๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัตลิ ักษณะปกครอง
ประจำตำบลอุปสมบท
ท้องที่ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗

๒๖
- กำรแต่งตั้งผู้รั กษำกำรกำนัน และกำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทน/ผู้รักษำกำร - มำตรำ ๓๒ และ ๑๙ แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะปกครอง
ผู้ใหญ่บ้ำน
ท้องที่ พระพุทธศักรำช ๒๔๕๗
- กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ที่ส านักงานคณะกรรมการเลื อกตั้งแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และจังหวัดสตูลให้ดาเนินการ รวมถึงงำนที่เกี่ยวข้องกับ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และ/หรืองำนของรัฐสภำ ที่แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
และจังหวัดสตูลให้ดาเนินการ
- กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเรี่ยไรจนเสร็จกำร รวมถึงกำรเรี่ยไรเงินเพื่อกำรสำธำรณ
กุศลทั้งปวง
- กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย และควำม
มั่นคงของชำติและสถำบันพระมหำกษัตริย์
- กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนกำชำด
- กำรจั ด ตั้ งต ำบล หมู่บ้ ำ น อ ำเภอ กิ่ งอ ำเภอ รวมทั้ ง งำนก ำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ ำน - พระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรกำนัน ยกเว้นเฉพำะงำนด้ำนวินัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และบำเหน็จควำมชอบให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
- และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กำรอนุญำตให้นำยทะเบียนออกไปจดทะเบียนสมรส และจดทะเบียนรับรอง
บุตรนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่ำงไกล
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรตีรำคำปำนกลำง กำรประกำศรำคำปำนกลำง กำรพิจำรณำ
อุทธรณ์กำรตีรำคำปำนกลำง กำรยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีบำรุงท้องที่

๒๗
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับมูลนิธิ ได้แก่ กำรออกใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียน - ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
จัดตั้ง กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร/กำรแต่งตั้งกรรมกำรขึ้นใหม่ ทั้งชุด กำรแก้ไข - ระเบียบกำรจดทะเบียนมัสยิด พ.ศ. ๒๔๙๑
เพิ่มเติมข้อบังคับ และกำรเลิกมูลนิธิ กำรคัดสำเนำเอกสำรเกี่ยวกับมูลนิธิและ - กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำรอื่ น ๆ ใด ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ กำรด ำเนิ นกำรงำนมู ล นิ ธิ ทุ กประกำร รวมถึ ง
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับมัสยิดและสถำนปฏิบัติธรรม
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสมำคม ได้แก่ ออกใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียน จัดตั้ง
กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร/กำรแต่งตั้งกรรมกำรขึ้นใหม่ทั้งชุด กำรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ และกำรเลิกสมำคม กำรถอนชื่อและกำรคัดสำเนำเอกสำรเกี่ยวกับสมำคม
และกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนสมำคม และกำรตั้งกรรมกำรสอดส่อง
พฤติกรรมของสมำคม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมำคมทุกประกำร รวมถึงกำร
ตั้งกลุ่ม ชมรม กองทุนส่งเสริมและสงเครำะห์พลเมืองดี และกองทุนอื่น ๆ

- ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
- ค ำสั่ งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๒๕๘/๒๔๘๐ ลงวันที่ ๒๘
พฤษภำคม ๒๔๘๐
- กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กำรอนุญำตให้เล่นกำรพนันทุกประเภท ยกเว้น กำรเล่นกำรพนันเสี่ยงโชค - พระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และที่แก้ไข
แถมพก ตำมมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติกำรพนัน พ.ศ.2478 และกำรอนุญำต เพิม่ เติม
ให้ตั้งบ่อนกัดปลำ ชนไก่ ครั้งแรก ชนโคนัดพิเศษ ชนไก่นัดพิเศษ
- กำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินฌำปนกิจของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
และกำรอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำเล่ำเรียนบุตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ
- กำรลงนำมในบั ตรประจำตัวกรรมกำรอิสลำมประจำมัสยิด กรรมกำรอิสลำม - คำสั่งกระทรวงมหำดไทย ที่ ๕๔๓/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๖
ประจำจังหวัดและหนังสือรับรองกรรมกำรอิสลำม ซึ่งใช้ควบบัตรประจำตัว
ธันวำคม ๒๕๔๓
- งำนเกี่ยวกับกำรอยู่เวรยำมของเจ้ำหน้ำที่อำสำรักษำดินแดน

- พระรำชบัญญัติกองอำสำรักษำดินแดน พ.ศ. ๒๔๗๕

- กำรลงนำมในฐำนะเจ้ำพนักงำนผู้ออกใบอนุญำตในบัญชีโรงรับจำนำสถำน - พระรำชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕
ธนำนุบำลของเทศบำล

๒๘
- กำรลงนำมในตั๋วรับจำนำของสถำนธนำนุบำล
- กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุ
- งำนอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย

- คำสั่งกรมกำรปกครอง ที่ 1081/2549 ลงวันที่
31 ธันวำคม 2546

๒๙
มอบอานาจให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรอนุญำต ประชำสัมพันธ์กำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ กำรจ้ำง
ตลอดจนข่ำวสำรทำงรำชกำร

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กำรลงนำมในหนังสือประทับตรำ ในกำรขอรำยละเอียดเพิ่มเติม, กำรส่ง
สำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร, กำรตอบรับทรำบทีไ่ ม่เกี่ยวกับ
รำชกำรสำคัญหรือกำรเงิน, กำรแจ้งผลงำนที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วให้ส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ, กำรเตือนเรื่องที่ค้ำง, กำรแจ้งบุคคลภำยนอกของ
ทุกกลุ่มงำน, กำรแจ้งผู้ร้องเรียนและบุคคลภำยนอกในงำนของกลุ่มงำน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยสำมำรถมอบอำนำจให้ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงนำมปฏิบัติรำชกำรแทนได้

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การแจ้งเวียนมติที่ประชุมและรายงานการประชุมต่าง ๆ
- การแจ้งขอข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็นเพิ่มเติมจากส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประกอบการกลั่นกรองงานของจังหวัด
- การแจ้งส่วนราชการเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปแล้ว
- การติดตามงานสาคัญของทุกส่วนราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปแล้ว
เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
- ตรวจสอบ กากับ ดูแลเกี่ยวกับการมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ ให้เป็นไปตาม
คาสั่งมอบอานาจ
- ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรรักษาการเฉพาะอาคารศาลากลาง - กฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีว่ำด้วย
จังหวัด
กำรจัดเวรยำมสถำนที่รำชกำร

๓๐
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ว่าราชการ
จังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด

กฎหมายที่สร้างอานาจ

- กำรอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของสำนักงำน
จังหวัดสตูล ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม และประหยัด

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓

- งำนอื่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย

๓๑
มอบอานาจให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรแก้ไขกรณีที่ปรำกฏหลักฐำนว่ำกำรแจ้งควำมครอบครองที่ดินที่มีกำร
ผิดพลำดคลำดเคลื่อน

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

- กำรสั่งแก้ไขทะเบียนครอบครองที่ดิน เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้องที่

- หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/๓๗ ลงวันที่ ๕ ม.ค.
๒๕๐๙
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรชำระและ
นำส่งภำษีอำกรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข้อ๑๘ และข้อ ๒๓)

- กำรหักเงินค่ำอำกรแสตมป์ออกในอัตรำร้อยละ ๓ ของเงินค่ำอำกรแสตมป์
ที่ได้รับชำระ

- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรชำระและ
นำส่งภำษีอำกรจำกกำรขำยสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๓)

- กำรใช้จ่ำยกรณีจำเป็นและเกี่ยวกับกิจกำรจัดเก็บอำกรแสตมป์

- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรชำระและ
นำส่งภำษีอำกรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๒๕ (ข้อ๑๘ และข้อ ๒๓)

- กำรอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรและค่ำจ้ำงแก่ลูกจ้ำงประจำที่ลำป่วย - พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
เกิน ๖๐ วันทำกำร ของแต่ละปีงบประมำณ
บำนำญ และเงิ นอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗
-มติ ครม. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๒๕๔๖

๓๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-นส.ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๓/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย.
๔๖
-คำสั่งกรมที่ดิน ๑๔๘๒/๒๕๓๗ เรื่อง กำรมอบอำนำจ
ในกำรอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรที่ลำป่วย
เกิน ๖๐ วันทำกำร
- กำรหักเงินค่ำแสตมป์เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บเอกสำรอำกรแสตมป์ อัตรำ
ร้อยละ ๓ และกำรใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บอำกรแสตมป์

- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดเก็บอำกรแสตมป์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภำคม ๒๕๔๒

- กำรถอนคืนเงินรำยรับสำหรับสำนักงำนที่ดินในสังกัดที่ตั้งในส่วนภูมิภำค
โดยขอทำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลังก่อน

- คำสั่งกระทรวงกำรคลัง ที่ ๖๙๑๒๕/๒๔๙๗ เรื่อง
ระเบียบกำรหักรำยรับ จ่ำยขำด และถอนคืนรำยรับ

- กำรอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้ำง
ระวำงแผนที่เพื่อกำรออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว

- ระเบียบคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่ำด้วยเงื่อนไขกำรออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองกำรทำประโยชน์ ข้อ ๔

- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดที่เกี่ยวกับ
เจ้ำหน้ำที่สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค

- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ และข้อ๓๕

- กำรออกคำสั่งให้ผู้มีสิทธิตำมใบจองที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ
ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมกำรจัดที่ดินแห่งชำติ ออกไปจำกที่ดิน
ของรัฐและให้ขำดสิทธิอันพึงจะได้ตำมระเบียบข้อบังคับทั้งหลำยทันที

- ประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ ๓๒

- กำรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

- ประมวลกฎหมำยที่ดิน มำตรำ ๘ ตรี

๓๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

- ระเบียบกรมที่ดินว่ำด้วยกำรเพิกถอน หรือแก้ไข
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๒๙

- กำรออกใบแทนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

- ระเบียบกรมที่ดินว่ำด้วยกำรออกหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗

- กำรอนุมัติกำรเช่ำที่ดินเพื่อประกอบกำรพำณิชยกรรมหรืออุตสำหกรรมที่มี
เนื้อที่เกินกว่ำหนึ่งร้อยไร่

- พระรำชบัญญัติกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
พำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
มำตรำ ๕ วรรคสอง

- กำรสั่งหักเงินค่ำธรรมเนียมที่ดินในอัตรำร้อยละ ๕๐ และนำส่งเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกที่กรมบัญชีกลำงและดำเนินกำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมที่ดิน เพื่อเสริมเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกกรมที่ดินตำมกฎหมำยและระเบียบที่พึงจ่ำย ได้
จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยหรือตำมที่ได้ตกลงกับกระทรวงกำรคลัง

- ข้อบังคับกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรหักเงิน
ค่ำธรรมเนียมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิน
ค่ำธรรมเนียมที่ดิน เพื่อเสริมเงินงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๕
- หนังสือกรมที่ดินด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๐๓/ว ๐๖๖๑๒
ลงวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๔๘
- คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๖๖๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ มีนำคม
๒๕๔๘

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-กำรอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำรผู้ที่ได้รับอันตรำยหรือบำดเจ็บ เพรำะ
- พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
เหตุปฏิบัติรำชกำรได้ต่อไปได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน หลังจำกที่ได้ลำป่วยและได้
บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
ต่อไปอีกไม่เกิน ๖๐ วัน หลังจำกที่ได้ลำป่วยและได้เงินเดือนระหว่ำงลำมำแล้ว และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ ๒๗
๖๐ วัน
-ดำเนินกำรแทนกรมประชำสัมพันธ์ในฐำนะนิติบุคคล ดังนี้
๑. แจ้งควำมร้องทุกข์กรณีทรัพย์สินของทำงรำชกำรได้รับ
ควำมเสียหำย หรือกรณีที่กำรกระทำควำมผิดทำงอำญำ
๒. ดำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด
๓. ดำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
๔. ดำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรปกครอง
๕. ดำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์
๕. ดำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยเพ่งและพำณิชย์ประมวล
กฎหมำยอำญำและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. ดำเนินคดีเพ่ง คดีอำญำ คดีล้มละลำย คดีทรัพย์สิน
คดีทำงปัญญำ และคดีปกครอง

-ประมวลกฎหมำยเพ่งและพณิชย์ประมวลกฎหมำย
อำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ พระรำชบัญญัติล้มละลำย พระรำชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ และ พระรำชบัญญัติวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.
๒๔๙๘

-ดำเนินงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ -ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือ
บริจำคให้ทำงรำชกำร
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร
-อนุมัติเงินรำยได้กรมประชำสัมพันธ์ตำมเงินที่ได้รับเงินจัดสรร

-ระเบียบกรมประชำสัมพันธ์ว่ำด้วยเงินรำยได้ของกรม
ประชำสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๓๕
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-ลงนำมรับรองในเอกสำรเกี่ยวกับประวัติบุคคลหรือรับรองกำรเป็นข้ำรำชกำร

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงอยู่ปฏิบัติรำชกำร นอกเวลำรำชกำร

-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ.
๒๕๕๐

๓๖
มอบอานาจให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรอนุมัติเงินสงเครำะห์หรือกำรโอนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน
- พิจำรณำจ่ำยเงินสงเครำะห์ให้แก่ลูกจ้ำงได้รับค่ำชดเชยในอัตรำ ๓๐ เท่ำของ
อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำรำยวัน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง
ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ อัตรำเงินที่จะจ่ำยและ
ระยะเวลำกำรจ่ำย พ.ศ. ๒๕๖๐

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- รับบริจำค
- ลงทะเบียนกำรบริจำคและเก็บรักษำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจำค

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖

- เป็นนำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

- พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มีอำนำจในกำรเปรียบเทียบปรับบรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจัดหำ
งำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘

- คำสั่งกรมกำรจัดหำงำน ที่ ๑๒๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่
๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๖

- ร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจัดหำงำนและ
คุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘

-คำสั่งกรมกำรจัดหำงำนที่ ๕๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎำคม ๒๕๕๒

- อำนำจพิจำรณำกำรออกบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
- เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับแจ้งกำรเดินทำงไปทำงำนต่ำงประเทศ
ตำมมำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๔๙ ทวิ(๑) และ มำตรำ ๔๙ ทวิ(๒) และ
(๓)

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓๘
มอบอานาจให้ประกันสังคมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรให้ยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ดำเนินคดีและบังคับคดี
- ออกหนังสือเตือนให้นำยจ้ำงนำส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้ำงชำระ
- กำรออกคำสั่งให้ยึด อำยัด และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของนำยจ้ำงในเขต
ท้องที่จังหวัดของตน หรือนำส่งไม่ครบจำนวนตลอดจนกำรพิจำรณำวินิจฉัยคำ
ร้อง คำขออื่นใดที่เกี่ยวกับกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มำตรำ ๕๐
- พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๔๗
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรยึด อำยัด
และขำยทอดตลำดทรัพย์สินของนำยจ้ำง ซึ่งไม่นำส่ง
เงินเพิ่ม พ.ศ.๒๕๓๔
- ระเบียบกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม ว่ำ
ด้วยกำรยึด อำยัด และกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
ของนำยจ้ำงซึ่งไม่นำส่งเงินและหรือเงินเพิ่ม พ.ศ.
๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๓๗

- ลงนำมในหนังสือบอกกล่ำวถึงผู้ออกเช็ค ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด - พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรกำรใช้
อันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๗
เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
- ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
ควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ โดยมีอำนำจถอนคำร้อง
ทุกข์หรือถอนฟ้องด้วย
- กำรดำเนินกำรร้องทุกข์หรือกล่ำวโทษ ดำเนินคดีอำญำ ตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ

- เป็นไปตำมลักษณะ ๕ บทกำหนดโทษแห่ง
พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตำม
หมวด ๙ บทกำหนดโทษแห่งพระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

๓๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดจนกว่ำจะ
แล้วเสร็จ

- พระรำชบัญญัติควำมรับผิดชอบทำงละเมินของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
พ.ศ.๒๕๓๙

- อำนำจพิจำรณำและอนุมัติคำขอขยำยหรือเลื่อนกำหนดเวลำยื่นคำร้องเรียก - พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ตำมมำตรำ
เงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ของ
๑๒ มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๒
๑. ลูกจ้ำงซึ่งประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยหรือบุคคลซึ่งมีสิทธิ
ประโยชน์ได้รับเงินทดแทนจำกกรณีลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยจนถึง
แก่ควำมตำยหรือสูญหำย มิได้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภำยในระยะเวลำ
หนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่วันที่ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยหรือสูญหำย
๒. นำยจ้ำงลูกจ้ำงหรือผู้มีสิทธิมิได้ยื่นอุทธรณ์ภำยใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งวินิจฉัยหรือกำรประเมินเงินสมทบ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้ำงหรือผู้มีสิทธิมิได้อยู่ในประเทศ
(๒) มีเหตุจำเป็นเนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้
กำรคมนำคม ถูกจับ ถูกคุมขัง เป็นต้น
(๓) มีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับสุขภำพ เช่น ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย
จนไม่สำมำรถดำเนินกำรยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน หรืออุทธรณ์และ
มอบหมำยให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอรับเงินแทนหรือยื่นอุทธรณ์แทน
(๔) มีเหตุจำเป็นซึ่งเกิดจำกบุคคลภำยนอกโดยมิใช่ควำมผิดหรือควำม
ประมำทเลินเล่อหรือควำมละเลยของลูกจ้ำงหรือผู้มีสิทธิ เช่น ลูกจ้ำงยื่นคำร้อง
ขอรับเงินทดแทนผ่ำนนำยจ้ำงหรือผ่ำนทำงโรงพยำบำลภำยในกำหนด
ระยะเวลำแล้วแต่นำยจ้ำงหรือโรงพยำบำลเก็บเรื่องดังกล่ำวไว้ไม่แจ้งให้
สำนักงำนประกันสังคมทรำบ

๔๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

(๕) มีเหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นจำกลักษณะกำรทำงำนของลูกจ้ำง เช่น
ลูกจ้ำงต้องเดินทำงออกไปทำงำนในน่ำนน้ำไทยเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ทำให้
ไม่สำมำรถดำเนินกำรยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนหรือยื่นอุทธรณ์ได้ภำยใน
กำหนด
- รับเงินบริจำคหรือทรัพย์สิน
- ลงทะเบียนหรือทรัพย์สินที่บริจำค

- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖

- อนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรที่ลำป่วยได้ต่ออีก ไม่เกิน ๖๐ วันทำกำร
หลังจำกที่ลำป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำมำแล้ว ๖๐ วันทำ

- พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- อนุญำตกำรลำป่วย ลำกิจส่วนตัว ลำคลอดบุตร และลำพักผ่อนของ
ข้ำรำชกำรในสังกัดรำชกำรบริหำรส่วนกลำงของสำนักงำนประกันสังคม ที่
ปฏิบัติรำชกำร ในจังหวัดนั้น ๆ

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจำของ
ส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕

- อนุมัติให้จ่ำยค่ำจ้ำงแก่ลูกจ้ำงประจำที่ลำป่วยได้ต่อไปอีกเกิน ๖๐ วันทำกำร - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำจ้ำง
หลังจำกที่ลำป่วย โดยได้รับค่ำจ้ำงประจำระหว่ำงลำมำแล้ว ๖๐ วันทำกำร โดย ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๒๖
ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- งำนที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งต้องติดตำมกับ
- พระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว พ.ศ. ๒๔๘๙
สำนักงำนคณะกรรมกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว พ.ศ.๒๔๘๙
- กำรเบิกจ่ำยแบบพิมพ์ต่ำงๆ
- กำรรำยงำนแสดงยอดแบบพิมพ์ต่ำงๆ ประจำเดือน
- กำรส่งสำเนำประกำศของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จังหวัด
- กำรรำยงำนจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำวแต่ละประเภท รวมทั้ง
รำยงำนกำรขออนุญำต เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเลิก หรือได้สั่งเพิกถอนจำก
จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำวแต่ละประเภท เป็นประจำทุกเดือน
- กำรำยงำนรับและนำส่งเงินรำยได้ที่ได้รับ ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำข้ำว พ.ศ.
๒๔๘๙ ประจำเดือน
- กำรอนุญำต กำรกำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำต และกำรพิจำรณำต่ออำยุหนังสือ
อนุญำตประกอบกำรค้ำข้ำว
๑. รับแจ้งข้อมูลและกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
๒. ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องในกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์
- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองเฉพำะปริมำณนอกโควตำตำมหลักเกณฑ์กำรเปิด - กำรออกหนังสือรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอ
ตลำดที่กำหนดในแต่ละสินค้ำ โดยจำกัดปริมำณ
หนังสือรับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีนอก
โควตำตำมพันธกรณี ตำมควำมตกลงกำรเกษตร
ภำยใต้องค์กำรค้ำโลก (WTO)
- ประกำศกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรสินค้ำเข้ำใน
รำชอำณำจักร ฉบับที่ ๑๑๑,๑๑๕,๑๑๗,๑๔๓
พ.ศ.๒๕๓๙

๔๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีตำมพันธกรณี
ตำมควำมตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) สำหรับภำษีนอกโควตำสินค้ำเกษตร ๑๘
รำยกำร พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีตำมพันธกรณี
ตำมควำมตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) สำหรับสินค้ำข้ำวโพด เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีตำมพันธกรณี
ตำมควำมตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) สำหรับสินค้ำเมล็ดถั่วเหลือง ปี ๒๕๔๗ พ.ศ.
๒๕๔๖
- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีตำมพันธกรณี
ตำมควำมตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) สำหรับสินค้ำน้ำตำลปี ๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๔๕
- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรออกหนังสือ
รับรองแสดงกำรได้รับสิทธิชำระภำษีตำมพันธกรณี
ตำมควำมตกลงกำรเกษตรภำยใต้องค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) สำหรับสินค้ำกำกถั่วเหลืองปี ๒๕๔๖ พ.ศ.
๒๕๔๖
หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ลำดับที่ ๖- ๙ จะ
มีกำรปรับเปลี่ยนทุกปี
- คำสั่งกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ที่ ๒๗๖/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๔๖

๔๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษี
ศุลกำกรเป็นกำรทั่วไป (GSP) ของประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ
- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิประโยชน์ภำยใต้
ข้อตกลงว่ำด้วยภำษีศุลกำกรพิเศษที่เท่ำกันสำหรับเขตกำรค้ำเสรีอำเซียน

- หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำแบบ เอ (FORM) A
- กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีศุลกำกรเป็นกำรทั่วไป
(Generalize System of Preferences GSP)
- หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำแบบ ดี (FORM) D
- ข้อตกลงว่ำด้วยอัตรำภำษีศุลกำกรพิเศษที่เท่ำกัน
สำหรับเจตกำรค้ำเสรีอำเซียน (Common Effective
Preferential Tariff : CEPT)

- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิพิเศษตำมข้อตกลง
ระบบกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำ

- หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำแบบ จี เอส ที พี
(FORM GSTP)
- ข้อตกลงระบบกำรแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำ (The Global System
of Preference Among Developing Countries :
GSTP)

- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์รับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำเป็น
กำรทั่วไปที่ประเทศผู้นำเข้ำกำหนด

- หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำแบบทั่วไป

-ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์รับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำกำแฟ
และข้อบังคับองค์กำรกำแฟระหว่ำงประเทศ (ICO)

- หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำกำแฟ
- ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรส่งสินค้ำออกไป
นอกรำชอำณำจักร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรส่งกำแฟไป
นอกรำชอำณำจักร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐
- ประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่อง กำรขอ
อนุญำตส่งออกและกำรขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด
สินค้ำกำแฟ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐

๔๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ให้พิจำรณำออกหนังสือรับรองได้ตำมหลักเกณฑ์ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ - หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ำแบบอื่นๆ
หรือประเทศผู้นำเข้ำหรือกระทรวงพำณิชย์หรือกรมกำรค้ำต่ำงประเทศกำหนด (ถ้ำมี)
- ให้พิจำรณำขึ้นทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ระเบียบกระทรวงพำณิชย์ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ขอหนังสือรับรอง FORM A พ.ศ.๒๕๓๖

- กำรกำหนดหมำยเลขทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง FORM A เลขทะเบียน
หลักแรก (รหัสสถำนที่ออก) ให้กำหนดโดยใช้หมำยเลข ๘ ตำมด้วยอักษรย่อของจังหวัด

- ประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เรื่อง กำรยื่นคำขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขอหนังสือรับรอง FORM A และต่อ
อำยุ พ.ศ. ๒๕๔๑

- ปฏิบัติตำมประกำศกรมทรัพย์สินทำงปัญญำและระเบียบกรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- คำสั่งกรมทรัพย์สินทำงปัญญำที่ ๒๕๙/๒๕๔๖ ลง
วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๔๖

๑. ปฏิบัติตำมระเบียบกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลกำรจดทะเบียน - หนังสือกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ด่วน ที่ พณ
และกำรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำในส่วนภูมิภำค พ.ศ. ๒๕๔๖
๐๗๐๑.๐๗/ ว ๓๐๓๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๖
๒. ปฏิบัติตำมประกำศกรมทรัพย์สินทำงปัญญำเรื่อง กำรแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริกำรข้อมูลลิขสิทธิ์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ และระเบียบกรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำว่ำด้วยกำรพิจำรณำคำขอแจ้งข้อมูลและขอรับบริกำรข้อมูลลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕
๓. ปฏิบัติตำมประกำศกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เรื่อง กำรแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริกำรข้อมูลควำมลับทำงกำรค้ำ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ และระเบียบกรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ว่ำด้วยกำรแจ้งข้อมูลและขอรับบริกำรข้อมูลควำมลับทำง
กำรค้ำ พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕
๔. ปฏิบัติตำมประกำศกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เรื่อง กำรแจ้งข้อมูลและขอรับ
บริกำรข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ และระเบียบ
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ว่ำด้วยกำรแจ้งข้อมูลและขอรับบริกำรข้อมูลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรโอนย้ำยทหำรกองเกินและทหำรกองหนุนที่ย้ำยภูมิลำเนำทหำรเข้ำมำ
หรือออกไปอยู่ต่ำงอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือต่ำงจังหวัด
- กำรแก้ไขเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุน ซึ่งได้รับ
อนุญำตจำกนำยทะเบียนท้องที่ฝ่ำยปกครองแจ้งมำตลอดจนกำรแก้ไขสิ่งที่
คลำดเคลื่อนให้เป็นกำรถูกต้อง กองประจำกำร ทหำรกองเกินและทหำร
กองหนุนตำย
- กำรเรียกและกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน ส่งเข้ำกองประจำกำรทุกแผนก
รวมทั้งกำรสอบสวนและจำหน่ำยผู้ที่ไม่มำรับกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำร
ทหำรด้วยสำเหตุต่ำงๆ ทุกกรณี
- กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมสมำชิกกองหนุน เพื่อควำมมั่นคงของชำติ
- กำรประสำนงำนกับศูนย์ประสำนงำนกองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติและ
ศูนย์ประสำนงำนทหำรกองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ ภำค ๔
- กำรสั่งกำรศูนย์ประสำนงำนกองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติระดับอำเภอ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกระทรวงกลำโหมกับ
กระทรวงมหำดไทย ในระเบียบอันเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติรับข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒๖
หรือ ๓๒
- ระเบียบกำรตำมคำสั่งกองทัพบก ที่ ๑๐๔/๒๕๑๔
และ พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ
๒๗
- คำสั่งกองทัพบก ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๔
มกรำคม ๒๕๑๗ ประกอบกฎหมำยกระทรวงกลำโหม
กับกระทรวงมหำดไทยในระเบียบกำรอันเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗
- หนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๓๓๑/
ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๕๔

- กำรควบคุมบันทึกเพิ่ม จำหน่ำยและปลด ย้ำย ประเภททหำรกองประจำกำร - บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกระทรวงกลำโหมกับ
ทหำรกองเกิน และทหำรกองหนุนในทะเบียนและบัญชี
กระทรวงมหำดไทยในระเบียบกำรอันเกี่ยวกับ
- กำรตรวจสอบสภำพทหำรกองหนุน
พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๔๙
- กำรเตรียมพล
- งำนเกี่ยวกับกองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
- กำรรำยงำน กำรตรวจสอบ โต้ตอบ ที่เป็นระเบียบปฏิบัติประจำ
- อนุมัติกำรสอบสวนจำหน่ำยคนที่ไม่มำเข้ำรับกำรตรวจคัดเลือกด้วยเหตุต่ำงๆ

๔๖
มอบอานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- อนุมัติจ่ ำยเงินค่ำอำหำรคนไข้โ ดยวิธีเงินงบประมำณและเงินงบบำรุงของ
หน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
- แจ้งควำมเพื่อดำเนินคดีในทำงแพ่งและอำญำเมื่อเกิดกำรทุจริตหรือเสียหำย
แก่ทรัพย์สินของ สป.สธ. ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
- อนุมัติกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงในกำรติดตั้งไฟฟ้ำ และประปำ
ตำมสถำนบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่
- อนุญำตให้ขำย/นำเข้ำยำแผนปัจจุบันและอนุญำตให้ขำย/ผลิต/นำเข้ำยำแผน
โบรำณในเขตจังหวัด
- สั่งพักใช้ใบอนุญำตและเพิกถอนใบอนุญำต โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรยำ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2193 / 2537 ลว.3 พ.ค.2537

- พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560
- พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ม.4
- คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ม.95,96
- คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- สั่งถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญำตก่อนกำหนดเวลำ โดยคำแนะนำของ
- พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ม.98
คณะกรรมกำรยำ
- คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- อนุญำตในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรที่ได้รับอนุญำตขำย/นำเข้ำยำแผน - กฎกระทรวงกำรขออนุญำตยำแผนปัจจุบันฯ พ.ศ.2556 ข้อ 19
ปัจจุบันและกำรอนุญำตขำย/ผลิต/นำเข้ำยำแผนโบรำณ
- กฎกระทรวงกำรขออนุญำตฯยำแผนโบรำณ พ.ศ.2555 ข้อ 19
- คำสั่ง อย ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- กำรเลิกกิจกำร/กำรต่ออำยุ/กำรออกใบแทน/กำรย้ำยสถำนที่ใบอนุญำตขำย/ - พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ม.35,65
นำเข้ำยำแผนปัจจุบันและใบอนุญำตขำย/ผลิต/นำเข้ำยำแผนโบรำณ
- คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- กฎกระทรวงกำรขออนุญำตฯยำแผนปัจจุบัน พ.ศ.
2556 ข้อ 15,17,18
- กฎกระทรวงกำรขออนุญำตฯยำแผนโบรำณ พ.ศ.
2555 ข้อ 15,16,17,18
- กำรอนุญำตให้ ผ ลิต นำสั่งยำตัวอย่ำงเพื่อ ขอขึ้นทะเบียน/กำรขึ้นทะเบียน - พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ม.79,81,87
ตำรั บ ยำ/แก้ ไ ขรำยกำรในทะเบี ย นตำรั บ ยำ/กำรออกใบแทนส ำคั ญ ขอขึ้ น - คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47

๔๗
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

ทะเบียนตำรับยำ เฉพำะตำรับยำสมุนไพรเดี่ยว ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร
มะระขี้นก ขิง และชุมเห็ดเทศ และที่เป็นยำสำมัญประจำบ้ำน
- กำรโฆษณำขำยยำ เฉพำะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ ยกเว้น - คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลงวันที่ 23 ก.พ. 47
กำรโฆษณำทำงสื่อโทรทัศน์
- กำรสั่งให้ระงับกำรโฆษณำขำยยำที่เห็นว่ำเป็นกำรโฆษณำฝ่ำฝืน ตำมมำตรำ ๙๐ ทวิ
- อนุญำตให้ขำย/ต่ออำยุ/ออกใบแทน/กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร/ย้ำย/
เพิ่มเติม/ยกเลิกใบอนุญำตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เฉพำะสถำนพยำบำล)
ประเภท 3 และประเภท 4 ในจังหวัด
-สั่ ง พั ก ใช้ / เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตโดยควำมเห็ น ชอบหรื อ ค ำแนะน ำของ
คณะกรรมกำรวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท
-สั่ง ถอนค ำสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ ำตก่ อ นก ำหนดเวลำได้ โ ดยควำมเห็ นชอบหรื อ
คำแนะนำของคณะกรรมกำรวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท
- อนุญำตให้ขำยหรือมีไว้ในครอบครอง/ต่ออำยุ/ออกใบแทน/กำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยกำร/ย้ำย/เพิ่มเติม/ยกเลิกใบอนุญำตจำหน่ำยหรือมีไว้ใน
ครอบครองยำเสพติดให้โทษ ประเภท 2 (เฉพำะสถำนพยำบำลของรัฐ) และประเภท 3
- อนุญำตให้ขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตจังหวัด
- อนุญำตในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- กำรต่ออำยุ/กำรออกใบแทน/กำรเลิกกิจกำร/กำรโอนใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- สั่งพักใช้ใบอนุญำตและเพิกถอนใบอนุญำตขำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- สั่งถอนคำสั่งพักใช้ใบอนุญำตก่อนกำหนดเวลำ โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- กำรดำเนินกำรจดทะเบียนรถได้แก่ กำรขอจดทะเบียนรถ กำรต่อทะเบียนภำษีกำรแจ้ง
เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจำกรำยกำรที่จดทะเบียนไว้ กำรแจ้ง
ย้ำยรถ กำรโอนรถ กำรแจ้งไม่ใช้รถชั่วครำวหรือไม่ใช้ตลอดไปและแจ้งกำรใช้รถ กำรขอออก
ใบแทนคูม่ ือจดทะเบียนรถ เครื่องหมำยกำรเสียภำษีประจำปี หรือแผ่นป้ำยทะเบียนรถ

- พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ.2559
- คำสั่ง อย. ที่ 346/2560 ลงวันที่ 18 ก.ค. 60

- พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ม.20,23,35,52,53
- คำสั่ง อย. ที่ 112/2547 ลว. 23 ก.พ. 47
- พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ม.4
- พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ม.21
- พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 ม.23,24,66,68
- พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562ม.83,84
- พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562ม.86
- คำสัง่ สป.สธ.ที่ 533/2555 ลว 10 เม.ย.2555
- คำสั่ง สป.สธ.ที่ 111/2545 ลว 15 ม.ค.45

๔๘
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรอนุมัติในกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนหรือค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง
และค่ำเช่ำที่พักในกำรชันสูตรพลิกศพให้แก่บุคคลหรือ ผู้ดำรงตำแหน่ง
1. แพทย์ประจำโรงพยำบำลหรือแพทย์ประจำสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
2. แพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อำสำสมัครตำมระเบียบกระทรวง
สำธำรณสุข
3. เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่ประจำสำนัก งำนสำธำรณสุข
จั ง หวั ด ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ที่ผ่ ำ นกำรอบรมทำง
นิติเวชศำสตร์ และได้รับมอบหมำยจำกแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ

- คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2704/2543 ลงวันที่ 20 ธ.ค. ๔๓
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
หรือค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำง และค่ำเช่ำที่พักแพทย์
และเจ้ำพนักงำน ผู้ได้ทำกำรชันสูตรพลิกศพตำม ป.วิ อำญำ
ม.150 พ.ศ. 2543
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
หรือค่ำป่วยกำร ค่ำพำหนะเดินทำงและค่ำเช่ำที่พักของ
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกแพทย์ให้ไปชันสูตร
พลิกศพในที่เกิดเหตุตำม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ อำญำ
(ฉบับที2่ 1)พ.ศ.2542 ม.7 และพ.ศ.2543
- คำสั่ง สป.สธ. ที่ 590/2549 ลงวันที่ 31 มี.ค. ๔๙
- คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2168/2547 ลงวันที่ 14 ต.ค. ๕๓

- กำรให้ควำมยินยอมตั้งตู้ ATM ในหน่วยบริกำร หรือหน่วยงำนในสังกัด สป.สธ.
- กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรขอใช้ที่รำชพัสดุ
- กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง ซึ่งเป็นรำชพัสดุ
- กำรจำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง ที่จะรื้อถอน หรือวัสดุที่รื้อถอน
- กำรจำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้มำจำกที่รำชพัสดุ
- กำรนำวัสดุที่รื้อถอนหรือต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ไปใช้ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
- กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรส่งคืนที่รำชพัสดุ
- กำรดำเนินกำรรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงและกำรจำหน่ำยอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงที่รื้อถอน - กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรปกครองดูแลบำรุงรักษำ
ใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ พ.ศ.2545ข้อ20
- กำรอนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นสมำชิกอินเตอร์เน็ต ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บำท - คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2691/2553 ลงวันที่ 22 ต.ค. ๕๓
- กำรควบคุมกำรใช้รถรำชกำร,กำรอนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง,กำรอนุญำต
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรใช้รถรำชกำร
กำรใช้รถยนต์ส่วนกลำงออกนอกเขตจังหวัด
พ.ศ. 2523
- กำรทำประกันภัยรถรำชกำรตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0409.6/ว.349 - คำสั่ง สป.สธ. ที่ 363/2546 ลงวันที่ 27 ก.พ. ๔๖
ลงวันที่ 8 กันยำยน 2548
- กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำย ยกเว้นกรณี กำรโอนจัดสรรงบประมำณ
- คำสั่ง สป.สธ. ที่ 2886/2548 ลงวันที่ 23 ธ.ค. ๔๘
รำยจ่ำยระหว่ำงจังหวัด

๔๙
มอบอานาจให้อุตสาหกรรมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- อนุญำตหรือผู้ได้รับมอบหมำยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ.
๒๕๓๕ สำหรับโรงงำนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
- กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกรรมโรงงำนที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมแรงม้ำ
รวมไม่เกินห้ำร้อยแรงม้ำ หรือคนงำนไม่เกินสำมร้อยคน
- กำรออกใบอนุญำตขยำยโรงงำนที่ใช้เครื่องจักรที่กำลังแรงม้ำในส่วนที่ขยำย
รวมกับเครือ่ งจักรตำมสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญำตไม่เกินหกร้อยแรงม้ำ
- กำรอนุมัติตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสอง (เพิ่มเติม)

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- คำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ ๖๑๖/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ เรื่อง กำรมอบ
อำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล
- คำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม ที่ ๕๙/๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
กำรมอบอำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

- เป็นเจ้ำพนักงำนอุตสำหกรรมแร่ประจำท้องที่มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้ ตำมที่
-คำสั่งกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและเหมืองแร่ ที่
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ กำหนดให้เป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๐ เรื่อง
อุตสำหกรรมแร่ประจำท้องที่ภำยในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
กำรมอบอำนำจตำมพระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน และคำสั่ง
กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ ที่ ๒๕๒/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนำจตำม
พระรำชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ปฏิบัติรำชกำรแทนเพิ่มเติม
-ให้ควำมเห็นชอบในกำรกู้เงินทุนหมุนเวียนแต่ละรำยเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพ
อุตสำหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย และกำกับดูแลกำรใช้เงินกู้ให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของคำกู้ และ/หรือ ตำมที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน

-ระเบียบกระทรวงอุตสำหกรรมว่ำด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อกำรส่งเสริมอำชีพอุตสำหกรรมใน
ครอบครัว และหัตถกรรมไทย พ.ศ.๒๕๒๕ ข้อ ๙ ข้อ
๑๓ ประกอบคำสั่งกรมส่งเสริม ที่ ๕๙๘/๒๕๔๑ สั่ง ณ
วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๔๑ และคำสั่งกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม ที่ ๙๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค.๒๕๔๔

๕๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

และคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม ที่ ๓๕๓/๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๔
- ให้อุตสำหกรรมจังหวัดมีอำนำจเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำในเรื่องต่ำงๆ ของ
-หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๖.๗/
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสตูล ดังนี้
ว๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๓๙ และด่วนที่สุด ที่
๑. กำรจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ไม่รวมถึงบ้ำนพักของทำง กค ๐๕๒๖.๕/ว๑๓๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๑
รำชกำร
๒. กำรจ้ำงเหมำทำควำมสะอำดอำคำรที่ทำกำร
๓. กำรจ้ำงเหมำดูแลรักษำต้นไม้หรือสวนไม้ประดับหรือสวนหย่อมหรือสนำม
หญ้ำของทำงรำชกำร
- มีอำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำเอกชนดำเนินงำนของ
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับงำนบันทึกข้อมูลและธุรกำร
- ให้อุตสำหกรรมจังหวัดมีอำนำจในกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรอนุมัติโครงกำรฝึกบอรมที่ส่วนรำชกำรเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับ
หน่วยงำนอื่น

-ตำมนัยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

- ให้อุตสำหกรรมจังหวัดมีอำนำจอนุมัติสำหรับกำรประชุมที่เป็นงำนประจำ

- ตำมนัยระเบียบสำนักนำยกว่ำด้วยกำรอนุมัติเดินทำง
ไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๒๔

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-กำรขอกำลังเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเพื่อควบคุมกำรไปเบิกและส่งเงิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกำรย้ำยตัวเงินคงคลัง พ.ศ.๒๕๒๐

-กำรส่งสำเนำคำสั่งกำรจ่ำยเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญให้ส่วนรำชกำรผู้เบิก -พระรำชบัญญัติบำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำรพ.ศ.
ทรำบ และอนุมัติกำรโอนเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนำญ ไปตั้งจ่ำยทำงสำนักงำนอื่น ๒๕๔๙ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
-กำรสั่งเบิกเงินคงคลัง

-ระเบียบกำรย้ำยตัวเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ข้อ ๑๖
และข้อ ๓๐

-แจ้งกำรนำส่งเงิน , กำรขอเบิกเงินและกำรตอบ
รับเงิน

-ระเบียบกำรย้ำยตั้งเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๕๓๘ หมวด ๒
ข้อ ๒๔, ข้อ ๒๕ หมวด ๔ ข้อ ๓๒

-กำรรำยงำนกำรจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์ไปยังกรมธนำรักษ์

-หนังสือกรมธนำรักษ์ ที่ กค ๐๔๐๒/ว ๙๔๐๓ ลงวันที่
๒๑ สิงหำคม ๒๕๑๘

-สั่งโอนเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ

-ระเบียบกำรจ่ำยเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนำญ

-กำรอนุมัติให้เปิดปิดที่ทำกำรนอกเวลำทำกำรปกติ

-ระเบียบกำรเก็บรักษำเงินคงคลัง ณ สำนักงำนคลัง
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๑๙ และที่แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๑๙ ข้อ ๔๘

-กำรอนุมัติให้ส่วนรำชกำรฝำกสิ่งของในลักษณะ หีบห่อ ณ ทีทำกำรคลัง
จังหวัด

-ระเบียบกำรฝำกสิ่งของในลักษณะหีบห่อ
ณ ที่ทำกำรคลังจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๔ ข้อ ๘

๕๒
มอบอานาจให้สหกรณ์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
การสั่งการ
-กำรรับทรำบสำเนำระเบียบของสหกรณ์
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ -อำนำจกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ ให้
เรื่องอื่น ๆ
สหกรณ์ภำยในจังหวัดที่รับผิดชอบกู้ยืมภำยในวงเงินไม่เกินสัญญำละหนึ่งล้ำนบำท
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจ อำยุสัญญำไม่เกิน ๓ ปี แต่
ไม่รวมถึงกำรอนุมัติอนุญำต ให้สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นไม่ถึง ๑ ปี กู้ยืมเงินโครงกำรพิเศษที่
ทำงรำชกำรกำหนดหรือโครงกำรที่ทำงรำชกำรมอบหมำยให้สหกรณ์นั้นๆ
ดำเนินกำร

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ กษ ๑๑๐๑/๑๕๗๕ ลงวันที่ ๔
ธันวำคม ๒๕๓๙
-ข้อ ๗ (๑) ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.)
พ.ศ. ๒๕๔๕

-กำรดำเนินกำรเพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเงินหรือผ่อนผันกำรชำระหนี้ของสหกรณ์ให้
-คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๒๔/๒๕๔๗
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรกู้เงิน
ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๔๗
พัฒนำสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรกู้เงินกองทุนพัฒนำสหกรณ์ รวมถึงระเบียบ คำสั่ง ประกำศอื่นใดที่
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำให้กู้ยืม หรือกำรผ่อนผันกำรชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนำ
สหกรณ์ที่มีอยู่แล้วในเวลำนี้ หรือจะมีในภำยหลัง
-มีอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับขอจดทะเบียนกำรโอนกรรมสิทธิ์ หรือกำรกระทำ
-หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ
อื่นๆ ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับรถยนต์ ๑๑๐๓/๑๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๖
ของสำนักงำนสหกรณ์
-คำสัง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง มอบ
อำนำจให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์

๕๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-มีอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฟ้องคดี และกำรอื่นๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับกำร
ดำเนินคดี ซึ่งรวมถึงกำรแต่งตั้งทนำยควำมต่อสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินจำกกรมส่งเสริม
สหกรณ์ แต่ปฏิบัติผิด เงื่อนไขหรือผิดสัญญำกู้ยืมเงินในพื้นที่จังหวัด

-หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๑/๕๘๑๒
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๔๖

- กำรอนุมัติโครงกำรหรือหลักสูตรกำรฝึกอบรม และกำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กำรอนุมัติกำรจัดประชุมภำยในประเทศที่เป็นกำรจัดประชุมสัมมนำหรืออบรมที่ - ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้
มีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำรจำกต่ำงกระทรวง ทบวง กรม หรือ เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำง
บุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ตำมข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔
อนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดกำรประชุมของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่
หน่วยงำนเป็นผู้ดำเนินกำร
- กำรอนุมัติกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
ลูกจ้ำงในสังกัดตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำร แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕
- กำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๓

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว
๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๓

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-กำรวิเครำะห์นโยบำยของกระทรวง กำหนดแนวทำงพัฒนำและจัดแผนพัฒนำ -พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำน
กำรเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งจัดทำแผนควำมต้องกำรงบประมำณของหมวด ปลัดกระทวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
กระทรวง
-กำรกำกับดูแล และประสำนกำรปฏิบัติ โครงกำรพัฒนำเกษตรและสหกรณ์ ที่
มีหลำยส่วนรำชกำรร่วมกันดำเนินกำร
-กำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นนโยบำย
กระทรวงฯ ภำยในจังหวัดของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด

-คำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำจังหวัด ที่ ๑๑๗๕/๒๕๔๐

๕๕
มอบอานาจให้เกษตรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-ดำเนินกำรตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตมีปุ๋ยไว้เพื่อขำย
-กำรอนุญำต กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบแทนใบอนุญำต มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-พระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
-ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม พระรำชบัญญัติปุ๋ย
พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
-หนังสือกรมวิชำกำรเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๔/ว
๖๕๙๐ ลงวันที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
-พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ.๒๕๓๕
-ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พระรำชบัญญัติวัตถุ
อันตรำย พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙

๕๖
มอบอานาจให้ปศุสัตว์จังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-กำรลงนำมในสัญญำให้ซื้อโค กระบือของโครงกำรธนำคำรโคกระบือ
-กำรลงนำมในหนังสือนำส่งใบอนุญำตค้ำสัตว์
-สั่งพักใช้ใบอนุญำตตั้งโรงฆ่ำสัตว์ โรงพักสัตว์ และกำรฆ่ำ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๗ และมำตรำ ๑๘
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-กำรเบิกจ่ำยเงินส่วนลดอำกรประมง

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรเบิก
จ่ำยเงินส่วนลดอำกรประมง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๓
ลงวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๔๓

๕๘
มอบอานาจให้ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรเรือนจำจังหวัดพกอำวุธปืนติดตัวเพื่อไปปฏิบัติ
รำชกำรโดยอนุญำตได้ครำวละไม่เกิน ๖ เดือน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกรมรำชทัณฑ์ ว่ำด้วยกำรใช้อำวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕

-กำรอนุญำตให้ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำจังหวัดออกไปตรวจรักษำและอยู่พัก
รักษำตัวยังโรงพยำบำลภำยนอกเรือนจำตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็น
แห่งโรค

-พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ มำตรำ ๓๐
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๕๐ มำรตำ ๓๘

-อนุญำตให้บุคคลภำยนอกเข้ำชมกิจกรรมเรือนจำ (ไม่รวมถึงกำรอนุญำตตำม
ข้อบังคับกรมรำชทัณฑ์ ว่ำด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้ต้องขัง และกำรถ่ำยภำพ
ภำพยนตร์ วีดีทัศน์ ภำยในเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๔๐)

-พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ และข้อ ๓ และ
ข้อบังคับอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑
มิถุนำยน ๒๔๘๐

-กำรลงนำมในแบบขอรับบำเหน็จ บำนำญปกติ ข้ำรำชกำรบำเหน็จดำรงชีพ
(แบบ ๕๓๐๐) บำเหน็จลูกจ้ำง (บำเหน็จปกติ) ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำ
ทวีคูณระหว่ำงประจำหน้ำที่ในเขตที่ได้ประกำศให้กฎอัยกำรศึก เพื่อขออนุมัติ
สั่งจ่ำยจำกสำนักงำนคลังเขตในส่วนเรือนจำจังหวัด และเรือนจำอำเภอ

-ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรขอรับและจ่ำย
บำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ง แก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรขอรับ
และกำรจ่ำยบำเหน็จ บำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔
-คำสั่งกรมรำชทัณฑ์ ๑๑๑๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗
กันยำยน ๒๕๔๗

-กำรอนุมัติกำรพักลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขำดเฉพำะรำยที่มีคุณสมบัติ
-คำสั่งกรมรำชทัณฑ์ ที่ ๔๖๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๔
เข้ำเกณฑ์พักกำรลงโทษตำมกฎหมำยและเหลือโทษจำต่อไปไม่เกิน ๑ ปี และ พฤษภำคม ๒๕๔๗
จะปล่อยตัวคุมประพฤติอยู่ภำยในพื้นที่ของจังหวัด และเรือนจำอำเภอ เฉพำะ
กำรลำไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงำนศพ

๕๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-งำนที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนหรือคำสั่งของทำงรำชกำร
-พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ.๒๔๗๙
ได้แก่กำรให้ควำมเห็นชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรปฏิบัติงำน ตำม
-กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกรมรำชทัณฑ์
กฎหมำย ระเบียบแบบแผนหรือคำสั่งของทำงรำชกำรต่ำงๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็น
ประจำ เป็นงำนที่ไม่มีปัญหำ และเป็นงำนที่มิได้มอบให้เป็นอำนำจของผู้ว่ำ
รำชกำรโดยเฉพำะ
-งำนเกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูลสถิติ หรือรำยละเอียดต่ำงๆในจังหวัด ซึ่งส่วน
รำชกำรอื่นขอควำมร่วมมือจำกหน่วยเหนือเพื่อขอทรำบข้อเท็จจริง ถ้ำเรื่อง
ดังกล่ำวไม่มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยสั่งกำรให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นๆ สรุป
รวบรวมข้อมูลรำยละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับเสนอ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
ผู้รักษำรำชกำรแทนวินิจฉัยสั่งกำรหรือลงนำม
- กำรย้ำยผู้ต้องขัง ที่มีกำหนดโทษสูงเกินอำนำจกำรควบคุม
- กำรย้ำยผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
- กำรย้ำยผู้ต้องขังคดีพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ
- กำรอนุมัติให้ผู้ต้องขังลำกิจ (เฉพำะกำรลำไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงำนศพ)
- กำรย้ำยผู้ต้องกักขัง ที่มีกำหนดโทษสูงเกินอำนำจกำรควบคุม

- พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พุทธศักรำช ๒๔๗๙ มำตรำ
๑๒
มำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
มำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบ
อำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คำสั่งเรือนจำจังหวัดสตูล ที่ ๒๑ / ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๕๒

-เรื่องกำรอนุญำตให้ผู้ต้องขังป่วยออกไปรับกำรตรวจรักษำและพักรักษำตัวยัง
โรงพยำบำลภำยนอก
-กำรอนุญำตให้เรือนจำ/ทัณฑสถำน/สถำนกักขัง นำตัวผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมรำชทัณฑ์กำหนดออกจำกห้องขังก่อนเวลำ ๐๖.๐๐น.
และนำตัวผู้ต้องขัง/ผู้ต้องกักขังหลังเวลำ ๑๘.๐๐ น.เพื่อทำงำนหุงต้มอำหำร
หรือเตรียมออกและกลับจำกกำรทำงำนพัฒนำสำธำรณะนอกเรือนจำ/
ทัณฑสถำนหรือสถำนกักขัง

- อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๘(๙)และมำตรำ
๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมำตรำ ๒๓
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักโทษเด็ดขำด ส่งออกไปทำงำน
สำธำรณะนอกเรือนจำหรือทัณฑสถำน
-กำรย้ำยผู้ต้องขังที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำอยู่ในเรือนจำชั่วครำวและทัณฑสถำน
เปิดตำมหลักเกณฑ์ที่กรมรำชทัณฑ์กำหนด

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-อนุมัติกำรว่ำจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลภำยนอกผู้ปฏิบัติงำนให้
ทำงรำชกำร
-กำรพิจำรณำอนุญำตให้ผู้ขอปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ซึ่งมิได้ใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
จำกเดิมทั้งที่ทำให้มำตรฐำนของถนนไม่เปลี่ยนแปลงทำให้มำตรฐำนของถนน
เปลี่ยนแปลงจำกเดิมซึ่งไม่เป็นอุปสรรคขัดขวำงงำนกำรปฎิรูปที่ดิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-คำสั่งสำนักงำนปฎิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร ที่ ๑๙๒/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๔๖
-หนังสือ ส.ป.ก. ที่ กษ ๑๒๐๖/ว ๙๖๓ ลงวันที่ ๒
กันยำยน ๒๕๔๗

-กำรพิจำรณำอนุญำตให้ขุดลอกคลอง โดยไม่ใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้
มำตรฐำนของคลองเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมซึ่งไม่เป็นอุปสรรคขัดขวำงต่องำน
กำรปฏิรูปที่ดิน

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

-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่หรือพื้นที่ปฏิบัติกำรหรือขยำยพื้นที่ปฏิบัติกำร ทั้งนี้
ภำยในขอบเขตรำยละเอียดวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
-กำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรที่ได้รับอนุมัติกรณีอื่นๆ เท่ำทีไ่ ม่เป็นกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรหรือวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ และไม่ขัด
หรือแย้งต่อกฎหมำยระเบียบข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมกำร

-ระเบียบคณะกรรมกำรปฎิรูปที่ดินเพื่อกำร
เกษตรกรรมว่ำด้วยกำรจัดโครงกำรที่ใช้เป็นกองทุน
กำรปฎิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๖

-กำรดำเนินกำรวินิจฉัยออกหนังสือยินยอมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมก่อสร้ำงอำคำร โรงเรือนที่ไม่เกินสมควรสำหรับใช้เป็นที่อยู่
อำศัยของตนเองในแปลงเกษตรกรรมที่ได้รับอนุญำตให้เข้ำทำประโยชน์จำก ส.
ป.ก. เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบในกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.๒๕๒๒

-ระเบียบ ส.ป.ก. ว่ำด้วยกำรให้เกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจำกกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมเกี่ยวกับกำรเข้ำทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.
๒๕๓๕

๖๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-กำรดำเนินกำรพิจำรณำออกหนังสือยินยอมให้กับเกษตรกรหรือประชำชนผู้ -มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๔๖
ได้รับทะเบียนบ้ำนหรือทะเบียนบ้ำนชั่วครำวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตใช้กระแสไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
-กำรมีหนังสือเรียกหนังสือรับรองที่ดินคืนให้แก่ ส.ป.ก. ภำยในกำหนด ๓๐ วัน -พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
๒๕๓๔ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
-ในกรณีที่ไม่สำมำรถเรียกเอกสำรดังกล่ำวคืนภำยในเวลำที่กำหนดไม่ว่ำจะเป็น
ด้วยเหตุใดก็ตำมให้จัดทำประกำศสำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อแจ้งให้
ทรำบเอกสำรเลิกใช้แสดงเป็นหลักฐำนแห่งกำรนั้นแล้วตั้งแต่วันที่เกษตรกรหรือ
สถำบันเกษตรกรสิ้นสิทธิกำรเข้ำทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่ำว โดยให้ปิด
ประกำศไว้ ณ สำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ว่ำกำรอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ที่ทำ
กำรผู้ใหญ่บ้ำนและที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำยในหมู่บ้ำนแห่งท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่ แห่ง
ละหนึ่งฉบับมีกำหนดสำมสิบวัน
-ติดตำม เร่งรัด จัดกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรหรือสถำบัน
เกษตรกรอันเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่ทำงรำชกำรได้ลงทุนไปหรือกู้ยืมตำมสัญญำ
-รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ ส.ป.ก. ทรำบหลังจำกที่ดำเนินกำรตำมคำสั่งแล้ว

๖๓
มอบอานาจให้ขนส่งจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-มีอำนำจเกี่ยวกับกำรจด ต่อ โอน และยกเลิกทะเบียน และเครื่องจักรกลที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบทุกประเภท กับนำยทะเบียนยำนพำหนะตำมระเบียบ
กรมกำรขนส่งทำงบก

กฎหมายที่สร้างอานาจ
-ระเบียบกรมกำรขนส่งทำงบก ว่ำด้วยกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑

๖๔
มอบอานาจให้สถิติจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ดำเนินกำรในกำระบวนกำรให้ยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
- พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำร
พิกำร พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
สื่อสำรแก่คนพิกำรตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขใน พ.ศ. 2556
กำรเข้ำถึง และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำสำร กำรสื่อสำรบริกำรโทรคมนำคม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเทคโนโลยีสิ่งอำนำยควำมสะดวกเพื่อกำร
สื่อสำร และกำรบริกำรสื่อสำธำรณะสำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2554
- ประกำศกำหนดในแบบและกำหนดข้อถำมและวิธีกำรกรอกรำยกำรในใบ
แบบ และใบกำหนดข้อถำมกำหนดระยะเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือ
พนักงำนจะส่งใบแบบคืน

-พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มำตรำ 16

- กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมำณ ในหมวด
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุหรือหมวดอื่นๆ ที่เบิกจ่ำยในลักษณะหมวด
ดังกล่ำวข้ำงต้น เฉพำะกรณีที่ไม่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีหรือรำยกำรที่กระทรวงกำรคลังอนุญำตให้จ่ำยในเรื่องนั้นๆ ไว้
แล้ว ให้จ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ให้มีประสิทธิภำพ

- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ ก 0502/ส101
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2523

- ให้ควำมยินยอมในเรืองกำรเบิกเงินงบประมำณแทนส่วนรำชกำรอื่นโดยลง
นำมในใบแจ้งกำรเบิกเงินงบประมำณแทนกัน (แบบ 8200) ในฐำนะผู้ปฏิบัติ
รำชกำรแทนเลขำธิกำรสถิติแห่ชำติ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิก

- หนังสือกรมบัญชีกลำงที่ กค 0505.4/ว 274
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2545

๖๕
กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๑) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนใหม่ (กรณีได้รับ
งบประมำณจัดตั้งเพิ่มเติม)
- สำรวจพื้นที่จริง ร่วมประชุมเพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน/ชุมชน
ที่ขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนใหม่
- พิจำรณำคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชนเบื้องต้นให้ครบทุกตำบล
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่จัดตั้งใหม่
๒) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรับพัสดุของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่มีกำรติดตั้งเพิ่มเติมใหม่
๓) ดำเนินกำรตรวจสอบพัสดุของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กรณีที่ไม่ใช่กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๔) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยพัสดุของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๕) อนุมัติให้ศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
- กำรขอย้ำยสถำนที่ตั้งศูนย์ฯ
- กำรขอจัดตั้งศูนย์ใหม่ โดยรับโอนจำกศูนย์ที่ส่งคืน ภำยในจังหวัด
- ปิดชั่วครำว
- กำรให้ยืมพัสดุ
๖) ติดตำม ให้คำแนะนำ กำรดำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมทั้งประเมินผลกำรดำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้ ICT
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่จัดตั้งแล้ว ทุกปี
๗) ลงนำม MOU กับหน่วยงำน/ชุมชนที่จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในเรื่องที่หน่วยงำน/ชุมชน จะนำ MOU ไปใช้ประกอบใน
กำรจัดสรรงบประมำณของหน่วยงำน/ชุมชน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์ฯ ให้ยั่งยืน อำทิ เช่น ค่ำจ้ำงบุคลำกร ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำ INTERNET
ค่ำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ

- พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๖
๘) แต่งตั้งคณะทำงำนจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
- นโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- กำรใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเชิงบูรณำกำร
๙) ประสำนงำนในภำรกิจของสำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติตำมโครงกำรศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่ดำเนินกำรในพื้นที่จังหวัด
๑๐) ประชำสัมพันธ์โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ในจังหวัด ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ และประชำชนทรำบ และมำใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ
- ดำเนินกำรในกระบวนกำรให้ยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อกำร
สื่อสำร แก่คนพิกำร ตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรเข้ำถึง และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำร กำรสื่อสำร บริกำร
โทรคมนำคม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำม
สะดวกเพื่อกำรสื่อสำรและบริกำรสื่อสำธำรณะสำหรับคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๔

- พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรเข้ำถึง และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลข่ำวสำร
กำรสื่อสำร บริกำรโทรคมนำคม เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก
เพื่อกำรสื่อสำรและบริกำรสื่อสำธำรณะสำหรับคนพิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๔

กำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจ
- อำนำจในกำรดำเนินกำรจัดทำสำมะโนหรือกำรสำรวจตำมระเบียบวิธีสถิติ
ทั้ง ๔ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ กำรวำงแผนและเตรียมงำน
ขั้นตอนที่ ๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๓ กำรประมวลผลข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๔ วิเครำะห์และเผยแพร่ข้อมูล
- อำนำจพิจำรณำออกคำสั่งและออกบัตรพนักงำนตำมพระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระรำชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๗
มอบอานาจให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
-กำรพิจำรณำในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรดำเนินกำรใดๆ
ตำมกฎหมำยที่กรมโยธำธิกำรและผังเมืองกำกับดูแล ซึ่งไม่ได้เป็นอำนำจ
เฉพำะตัวของอธิบดี

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ประกำศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕

-พิจำรณำดำเนินกำรในงำนรำชกำรของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองที่เกี่ยวข้อง - คำสั่งกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่ ๘๐๗/๒๕๔๖
กับส่วนรำชกำรอื่น ตำมกฎหมำยอื่นหรือที่ส่วนรำชกำรนั้นกำหนด ซึ่งไม่ได้เป็น ลงวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๔๗
อำนำจเฉพำะตัวของอธิบดี
- คำสัง่ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่ ๒๙๗/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๔๗

๖๘
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
-กำรเปรียบเทียบปรับในคดีป่ำไม้ต่ำงๆ ที่มีโทษปรับสถำนเดียวและรับผิดชอบ -พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ม.๔ ข้อ ๑๖
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำย เว้นกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัติ พระรำชบัญญัติป่ำไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
เกี่ยวกับกิจกำรป่ำไม้ ซึ่งให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ระเบียบกรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๑๙
-กำรออกใบเบิกทำงนำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่

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

-กำรรับเรื่องขอจดทะเบียนตรำประทับไม้ของเอกชน

-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๙๘)

-กำรอนุญำตให้เก็บไหลลอย กำรรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรป่ำไม้ต่ำงๆ

-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๙๘)

-กำรประทับประจำต่อหนังสือกับกำไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้หวงห้ำม

-ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยประทับประจำต่อหนังสือ
กำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้
หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้หวงห้ำม พ.ศ. ๒๕๓๓
หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๓

-กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ำบำดำล

-พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ มำตรำ ๑๖

๖๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-กำรแก้ไขใบอนุญำตที่ออกโดยคลำดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็น -คำสั่งกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ที่ ๔๐๗/๒๕๔๗
สำระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรำกฏในใบอนุญำตได้เปลี่ยนแปลงไปภำยหลัง ลงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗
และกำรเพิกถอนใบอนุญำตกรณี กำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมใบอนุญำตอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรของชำติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือ
เป็นอันตรำยแกทรัพยำกรธรรมขำติหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษหรือเป็น
อันตรำยแก่ทรัพย์สินหรือสุขภำพของประชำชนหรือทำให้แผ่นดินทรุด
-กำรสั่งและกำหนดวิธีกำรให้ผู้รับใบอนุญำต
แก้ไข เพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำบำดำล

-คำสั่งกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ที่
๔๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗

-กำรเพิกถอนใบอนุญำตเมื่อปรำกฏว่ำ
-พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับ
ผู้รับใบอนุญำตฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๘
กฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้
-ให้เป็นพนักงำนน้ำบำดำลประจำท้องที่มีอำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดเป็นอำนำจของพนักงำน
น้ำบำดำลประจำท้องที่ดังนี้
๑. รับคำขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ำบำดำลตำมมำตรำ ๑๗
๒. รับคำขออนุญำตให้โอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ำบำดำลมำตรำ ๒๐ ทวิ
๓. รับแจ้งกำรพบโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซำกดึก ดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจหรือ ทำงกำรศึกษำในด้ำนธรณีวิทยำตำมมำตรำ ๒๓
๔. รับคำขอและออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกิจกำรน้ำบำดำลตำมมำตรำ ๒๕
๕. รับแจ้งกำรเลิกประกอบกิจกำรน้ำบำดำล ตำมมำตรำ ๒๖
๖. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตที่เลิกกิจกำรหรือไม่ได้รับอนุญำตให้ต่อ
ใบอนุญำตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต จัดกำรรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ
ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง

-พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ มำตรำ ๓
-คำสั่งกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ที่ ๔๐๔/๒๕๔๗ ลง
วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗
-พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๘

๗๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๗. จัดกำรรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุม บ่อ แทนโดยผู้รับใบอนุญำตเป็นเสีย
ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น ตำมมำตรำ ๒๗ วรรคสอง
๘. รับอุทธรณ์คำสั่งให้จัดกำรป้องกันควำมเสียหำย เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
หยุดกำรประกอบกิจกำรน้ำบำดำล ตำมมำตรำ ๓๐
๙. รับอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญำต ตำมมำตรำ ๓๖
-อำนำจของผู้แทนกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลฐำนะผู้รับผิดชอบ
-กำรดำเนินคดีแพ่ง กรณีเรียกหนี้ตำมพระรำชบัญญัติ
-พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของ น้ำบำดำล พ.ศ. ๒๕๒๐
กรมทรัพยำกรน้ำบำดำล
-คำสั่งกรมทรัพยำกรน้ำบำดำล ที่ ๔๐๔๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๔๗
-พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
มำตรำ ๓๘
๑. กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่นำยด่ำนป่ำไม้ ให้มีอำนำจในกำรอนุญำตให้ทำไม้
หรือของป่ำผ่ำนด่ำนป่ำไม้และลงนำมในใบเบิกทำงนำไม้หรือของป่ำเคลื่อนที่
กำรนำไม้ หรือของป่ำเข้ำหรือผ่ำนด่ำนป่ำไม้
๒. กำรรับเรื่องรำวขอจดทะเบียนตรำประทับไม้ของเอกชน
๓. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตให้ตั้งหรือต่ออำยุใบอนุญำตโรงค้ำไม้
แปรรูป และเป็นผู้เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
๔. กำรลงนำมใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เมื่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดหรือกรมป่ำไม้อนุมัติแล้ว
๕. กำรรับคำขอเรื่องรำวกำรขออนุญำตกิจกำรด้ำนป่ำไม้
๖. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตต่ออำยุโรงงำนแปรรูปไม้โดยใช้
เครื่องจักรและเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
๗. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตให้ตั้งหรือต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน และเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรออก
ใบอนุญำต

-พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 ม.39 และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2498)
-กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2498)
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 และ
กฎกระทรวง/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและระเบียบกรม
ป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแปรรูปไม้ ตำม
พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไข
-หนังสือกรมป่ำไม้ ด่วนมำก ที่ กษ
0704.02/26607 ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2541
-ข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530)

๗๑
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๘. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตตั้งหรือต่ออำยุใบอนุญำตโรงค้ำ
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดำที่ทำด้วยไม้หวงห้ำมและเป็นผู้เรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมในกำรออกใบอนุญำต

-ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรประทับตรำประจำต่อ
หนังสือกำกับไม้แปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์
ฯ พ.ศ. 2533 หมวด 3 ข้อ 13
-กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2507)

๙. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตตั้งหรือต่ออำยุใบอนุญำตโรงงำนแปร
รูปไม้โดยใช้แรงคน เพื่อประดิษฐกรรมและเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมใน
กำรออกใบอนุญำต
๑๐. กำรอนุญำตและลงนำมในใบคู่มือคนงำนและเป็นผู้เรียกเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมใบคู่มือคนงำน
๑๑. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตกำรแปรรูปไม้ชั่วครำวเพื่อกำรค้ำ
หรือมิใช่เพื่อกำรค้ำเป็นครั้งครำว
๑๒. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตให้แก้ไขอำณำเขตสำระสำคัญในกำร
อนุญำต และโอนใบอนุญำตตั้งโรงงำนแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
๑๓. ลงนำมในใบอนุญำตกำรปรับปรุงเครื่องจักร กำรเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในกำรผลิต กำรเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงกำรใช้วัตถุดิบและกำรเพิ่ม
หรือลดจำนวนคนงำนโรงงำนแปรรูปไม้ เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือกรมป่ำไม้
อนุมัติแล้ว
๑๔. กำรลงนำมในใบอนุญำตทำไม้สักและไม้ยำงในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครอง เพื่อใช้สอยส่วนตัวและสำธำรณกุศล
๑๕. กำรอนุญำตและลงนำมให้ประทับตรำประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป
และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด บรรดำที่ทำด้วยไม้หวง
ห้ำม
๑๖. กำรอนุญำตและลงนำมในใบอนุญำตตั้งหรือต่ออำยุใบอนุญำตค้ำของป่ำ
หวงห้ำม และเป็นผู้เรียกเก็บเงินค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต

-ระเบียบกรมป่ำไม้ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนที่ดินเป็น
สวนป่ำ และกำรโอนทะเบียนสวนป่ำ พ.ศ. 2535
-ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรขึ้นทะเบียนกำรรับรอง
กำรตีตอก ประทับ หรือแสดงกำรยกเลิกและกำร
ทำลำยตรำที่ใช้ในกิจกำรสวนป่ำ พ.ศ. 2535
-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
กำรขออนุญำต และกำรออกใบอนุญำตให้มี ผลิต หรือ
นำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์และกำรเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์
ให้มีกำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมของผู้รับใบอนุญำต พ.ศ. 2551
-กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรขออนุญำตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่
ยนต์ และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้นำเลื่อยโซ่
ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ พ.ศ. 2551
-กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญำต
และหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขออนุญำต
และกำรออกใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็น
ธุรกิจเพื่อสินจ้ำง พ.ศ. 2551

๗๒
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

๑๗. กำรสั่งรับขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ ลงนำมหนังสือรับรองกำรขึ้น
- ระเบียบกรมป่ำไม้ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับเลื่อยโซ่
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่ำ กำรออกใบแทนหนังสือรับรองฯ กำรประกำศยกเลิก ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดินหรือที่ศำล สั่งริบ ตำม
หนังสือรับรองฯ กำรอนุญำตให้โอนทะเบียนสวนป่ำ
พระรำชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
๑๘. กำรสั่งรับรองกำรขึ้นทะเบียนและรับรองตรำ ลงนำมหนังสือรับรองขึ้น
ทะเบียนตรำ และหนังสือรับรองตรำ สั่งยกเลิกตรำ ลงนำมประกำศยกเลิกตรำ
๑๙. กำรอนุญำตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ กำรอนุญำตให้ผลิต กำรอนุญำตให้นำเข้ำ
เลื่อยโซ่ยนต์ กำรอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักร
เพิ่มขึ้น กำรลงนำมหนังสือรับรองฯ และหนังสืออนุญำตฯ กำรอนุญำตให้ออก
ใบแทนใบอนุญำตให้มี ผลิต และนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์ กำรเพิกถอนใบอนุญำตให้
มี ผลิต หรือนำเข้ำเลื่อยโซ่ยนต์
๒๐. กำรอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์นำเลื่อยโซ่ยนต์
ออกใช้นอกพื้นที่ที่รับอนุญำตเป็นกำรชั่วครำวลงนำมหนังสืออนุญำต ออกใบ
แทนหนังสืออนุญำต
๒๑. กำรอนุญำต ลงนำมใบอนุญำตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อ
สินจ้ำง ออกใบแทนใบอนุญำตฯ
๒๒. สัง่ เจ้ำหน้ำที่เก็บรักษำ จัดทำทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ตกเป็นของแผ่นดิน
หรือที่ศำลสั่งริบ แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดรำคำเลื่อยโซ่ยนต์
รำยงำนกรมป่ำไม้ทรำบ ให้ควำมเห็นกรมป่ำไม้ กรณีส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจขอเลื่อยโซ่ยนต์ไปใช้ประโยชน์ในรำชกำร ลงนำมหนังสือรับรองกำร
มอบเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของแผ่นดิน หรือศำลสั่งริบ ให้ควำมเห็นกรมป่ำไม้ใน
กรณีขอทำลำยเลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งคณะกรรมกำรทำลำยเลื่อยโซ่ยนต์ที่ตกเป็นของ
แผ่นดินหรือศำลสั่งริบ รำยงำนกรมป่ำไม้ทรำบ
-กำรบริหำรงบประมำณของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด ตำมข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕

-ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบ
คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

๗๓
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด

-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓
รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือเวียน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

-กำรอนุมัติโครงกำรหรือกำรฝึกอบรมและกำรอนุมัติกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดฝึกอบรมและกำรจัดงำนที่สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเป็นผู้ดำเนินกำร กำรอนุมัติกำรจัดประชุมภำยในประเทศที่เป็นกำรจัด
ประชุมสัมมนำหรืออบรม ที่มีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงหรือพนักงำนรำชกำรจำก
ต่ำงกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมตำมข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัดประชุม
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๔

-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรจัดประชุมระหว่ำง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบ
คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

-กำรอนุมัติเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบ

-หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/
ว๓๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๔๙ เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำร
สอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งกฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

-ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำรของ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมทั้ง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ

-กำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรติดตั้ง กำรใช้โทรศัพท์พื้นฐำนของ -หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/
ทำงรำชกำร รวมถึงกำรอนุมัติให้ใช้โทรศัพท์ประจำสถำนที่รำชกำรเพื่อโทร
๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๓ รวมทั้งกฎหมำย
ทำงไกลของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

๗๔
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

-กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินรวมทั้งกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ
ประเภทต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบเงินนอกงบประมำณแต่ละประเภท

-กฎหมำย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรพิจำรณำเทียบตำแหน่งให้บุคคลภำยนอกซึ่งมิได้เป็นข้ำรำชกำรและมี
ตำแหน่งหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กระทรวงกำรคลังได้เทียบตำแหน่งไว้แล้ว โดย
ให้คำนึงถึงตำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน คุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน
และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้มำช่วยปฏิบัติรำชกำร

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 384/2556 ลงวันที่
29 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556
- คำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 193/2556 ลงวันที่
20 ธันวำคม พ.ศ.2556
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.6/ว 104
ลงวันที่ 22 กันยำยน 2551

- กำรอนุมัติให้ส่วนรำชกำรที่ส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมอบรม ประชุม สัมมนำ เบิก
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดียวกันได้เท่ำที่จ่ำยจริง
ตำมที่หน่วยงำนผู้จัดเรียกเก็บ โดยต้องพิจำรณำตำมควำมจำเป็น เหมำะสม
และประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก

-หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0409.6/ว 51
ลงวันที่ 18 มีนำคม 2548

- กำรอนุมัติให้จัดกำรประชุมสัมมนำ หรืออบรมที่ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงจำก
ต่ำงกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภำยนอกเข้ำร่วม ซึ่งกำรประชุมสัมมนำ
หรืออบรมนั้น เป็นประโยชน์แก่รำชกำรในหน้ำที่ของส่วนรำชกำร

-ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้
เดินทำงไปรำชกำร และกำรจัดกำรประชุมของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2524 ข้อ 18 และหนังสือสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ สร 1004/ว 509 ลงวันที่ 1
กุมภำพันธ์ 2525

- กำรอนุมัติให้กำรเดินทำงไปรำชกำรในท้องที่ที่มี ค่ำครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง -ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
ท่องเที่ยว เบิกจ่ำยค่ำเช่ำ ที่พักตำมที่จ่ำยจริงสูงกว่ำอัตรำที่กระทรวงกำรคลัง กำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550
กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้ำ

๗๖
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- อนุมัติกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำใช้สอยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรตำม
ข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนส่วนรำชกำร พ.ศ.2553

-ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2553
ข้อ 12
-หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลง
วันที่ 16 กันยำยน 2553

-กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ กำรเปลี่ยนกำรใช้ที่รำชพัสดุ และกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
เกี่ยวกับที่รำชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทำงรำชกำร

- กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครอง
ดูแล บำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำช
พัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-กำรพิจำรณำรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร โดยให้คำนึงถึง
ผลได้ผลเสีย และประโยชน์เงื่อนไขภำระตำมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำง
รำชกำร พ.ศ. 2526

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคให้ทำงรำชกำร พ.ศ. 2526

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรยื่นขอใช้ที่ดิน เพื่อสร้ำงวัด กำรสำรวจ
ตรวจสอบที่ดิน กำรบันทึกรับทรำบ เงื่อนไขและรับหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่ดิน
เพื่อสร้ำงวัดได้จนเสร็จกำร

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- หนังสือสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่ พศ
๐๐๐๓/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๔๘

- กำรขอรังวัด รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กำรสอบเขต กำรขอรังวัดแบ่งแยก - คำสั่งกรมศำสนำ ที่ ๗๐/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๗
และกำรระวำงชี้แนวเขตที่ดิน ในที่ดินศำสนสมบัติกลำงและที่ดินวัดร้ำง
พฤษภำคม ๒๕๓๖
- ให้ควำมเห็นในกำรเสนอสร้ำงวัด กำรขอตั้งวัด กำรขอรวมวัด กำรย้ำยวัด
กำรยุบ กำรขอพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ และกำรขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

- กำรออกหนังสือรับรองสภำพวัดให้กับวัดต่ำงๆ ว่ำวัดตั้งขึ้นแต่เมื่อใดและ
ได้รับวิสุงคำมสีมำเมื่อใดเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐำนประกอบในกำรทำนิติกรรม

- หนังสือสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ที่
พศ ๐๐๐๓/๒๖๒๙ ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๔๘

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

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- เบิกจ่ำยงบประมำณตำมหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว
๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจ
หน้ำที่ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

- กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ คน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้ำรำชกำรที่ยื่นเรื่องขอรับค่ำเช่ำบ้ำน กำรรับรองกำรใช้สิทธิและดำรอนุมัติ
จ่ำยเงินตำมคำขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร

- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๗(๑) และ
ข้อ ๘(๒)
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๔๗

- กำรรับรองกำรใช้สิทธิและกำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือบุตรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง สำหรับบุตรที่เกิดก่อนวันที่ ๑
เมษำยน ๒๕๓๕ จนกว่ำบุตรจะมีอำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์หรือมีอำยุยังไม่ถึง
สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ โดยกำรสมรสหรือตำยลงก่อนมีอำยุ
ครบสิบแปดปีบริบูรณ์

- พระรำชกฤษฎีกำยกเลิกพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรช่วยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๓๕
- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ (กรณีเข้ำรับ
รำชกำรก่อนวันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๓๕)

๗๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
ช่วยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อ ๗ และข้อ ๘ (๒) (กรณี
เข้ำรับรำชกำรก่อนวันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๓๕)
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- กำรขอใช้ที่ดินรำชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทำงรำชกำร

- เป็นผู้แทนในกำรยื่นคำขออนุญำตใช้หรือจัดหำที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
รวมทั้งเป็นผู้รับทรำบเงื่อนไขตลอดจนกำรทำบันทึกรับรองกำรปฏิบัติตำม
เงื่อนไขเมื่อได้รับอนุญำตแล้ว

- กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครองดูแล
บำรุงรักษำใช้และจัดหำประโยชน์เกี่ยวกับที่รำชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับปรับปรุง) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๖ และ ๑๒
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗
- พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

- เป็นผู้แทนในกำรดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและยำนพำหนะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ

- พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
- พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒
- คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๕๒๔/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๔๗

กำรอนุญำตให้ลำของลูกจ้ำงประจำซึ่งปฏิบัติรำชกำรที่สำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
- กำรอนุญำตให้ลำป่วยครั้งหนึ่งเกิน ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
- อนุญำตให้ลำกิจส่วนตัวครั้งหนึ่งเกิน ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

๘๐
- อนุญำตให้ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร โดยเมื่อได้รับอนุญำตแล้วให้
รำยงำนต่อกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน
กำรอนุญำตให้ลำของพนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติรำชกำรที่สำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
- กำรอนุญำตให้ลำป่วยครั้งหนึ่งเกิน ๖๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วัน โดยเมื่อได้รับ
อนุญำตแล้วให้รำยงำนต่อกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ภำยในวันที่ ๑๐ ของเดือน

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ซึ่งปฏิบัติรำชกำร
ที่สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
และเบิกจ่ำย

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ซึ่งปฏิบัติรำชกำร คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
ที่สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
หรือเข้ำร่วมกำรประชุมในประเทศ
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด
- อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ซึ่งปฏิบัติรำชกำร
ที่สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ซึ่งปฏิบัติรำชกำร
ที่สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด ตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม และประหยัด

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

๘๑
- อนุมัติให้เบิกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
ตำมควำมจำเป็น เหมำะสม และประหยัด

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- กำรขอใช้หรือกำรจัดหำที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ กรณีเป็นผู้แทนในกำร
ยื่นคำขออนุญำตใช้หรือจัดหำที่ดินในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ รวมทั้งเป็นผู้
รับทรำบเงื่อนไข ตลอดจนกำรทำบันทึกรับรองกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- กำรจัดข้ำรำชกำรเข้ำพักอำศัยในที่พักของรำชกำร

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- กำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน เป็นคณะกรรมกำรเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรำยละเอียดกรณีเช่ำบ้ำน และกรณีเช่ำซื้อบ้ำนหรือ
กู้เงินเพื่อชำระรำคำบ้ำน
- อนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำน (แบบขอรับค่ำเช่ำบ้ำน : แบบ ๖๐๐๕)
- อนุมัติให้เบิกค่ำเช่ำบ้ำนประจำเดือน (แบบขอเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน : แบบ
๖๐๐๖)

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- กำรดำเนินกำรด้ำนทะเบียนเครื่องจักรกลและยำนพำหนะที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด กรณีเป็น
ผู้แทนในกำรดำเนินกำรจดทะเบียน ต่อ โอน ยกเลิกทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และดำเนินกำรอื่น ๆ ทำงทะเบียนเครื่องจักรกลและยำนพำหนะที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

๘๒
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสือ ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบและสั่งกำรให้
ทำลำยหนังสือ

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด กรณีควำม
เสียหำยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งอยู่กำร
ครอบครองดูแลของสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และ
ควำมเสียหำยดังกล่ำวมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่กรม
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย แต่ไม่รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย และหน่วยงำนอื่นในครำวเดียวกัน หรือ
(๒) กรณีควำมเสียหำยเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของกรมป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย โดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ำเกิดจำกกำรกระทำร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและหน่วยงำนอื่น ๆ
- ตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งกำร
ทั้งนี้ หำกเป็นกรณีที่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงกำรคลังตรวจสอบให้ส่งสำนวน
กำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดไปยังกระทรวงกำรคลัง เพื่อ
ตรวจสอบโดยตรง และรำยงำนพร้อมส่งสำเนำสำนวนกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิดให้กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ทรำบทุกกรณี

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

- กำรตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องในใบขอแก้ไขข้อมูลสมำชิกกองทุน
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กรณีพิจำรณำตรวจสอบและรับรองควำม
ถูกต้องในใบขอแก้ไขข้อมูลสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)
(แบบ กบข.๐๐๓) ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจังหวัดนั้น

คำสั่งกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ ลง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนำจหน้ำที่
ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด

๘๓
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- กำรอนุมัติกำรจัดประชุมรำชกำร กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำรตำม - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ควำมจำเป็น เหมำะสมและประหยัด
เกีย่ วกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร
- กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนล่ำม
พ.ศ. ๒๕๔๙

๘๔
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- กำรดำเนินกำรควบคุมดูแลพิจำรณำ อนุญำต กำหนดเงื่อนไขและกำรแก้ไข - พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำสยำม แก้ไข
ปัญหำที่เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจของเรือโดยสำรประจำทำงในจังหวัด
เพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๑๐
- คำสั่งกรมกำรขนส่งทำงน้ำและพำณิชยนำวี ที่ ๒๒/
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๔๘

๘๕
มอบอานาจให้ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
กฎหมายที่สร้างอานาจ
- อนุญำตให้สร้ำงทำงถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทำงหลวงชนบท ในเขตควำม - พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
รับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทเพื่อเป็นทำงเข้ำออกทำงหลวงตำมแบบ - คำสั่งกรมทำงหลวงชนบทที่ ๓๐๐/๒๕๔๗ ลงวันที่
มำตรฐำนและข้อกำหนดของกรมทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๓๗
๓๑ มีนำคม ๒๕๔๗
- อนุญำตให้ติดตั้ง แขวน วำงหรือกองสิ่งอื่นใดในเขตทำงหลวงชนบท ในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท ตำมแบบมำตรฐำนและข้อกำหนด
ของกรมทำงหลวงชนบทตำมมำตรำ ๓๘
- อนุญำตให้ปลูกสร้ำงสิ่งใดในเขตทำงหลวงชนบท ในเขตควำมรับผิดชอบของ
กรมทำงหลวงชนบทตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดของกรมทำงหลวงชนบท
ตำมมำตรำ ๔๗
- อนุญำตให้ดำเนินกิจกำรอันเป็นสำธำรณูปโภคในเขตทำงหลวงชนบท ในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทตำมข้อตกลงที่กำหนดตำมมำตรำ ๔๘
- เพิกถอนกำรอนุญำตตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ เมื่อหมดควำมจำเป็น
แก่งำนทำงหรือเมือปรำกฏว่ำผู้ได้รับอนุญำตให้กระทำผิดเงื่อนไข กระทำผิด
ข้อกำหนดหรือกระทำผิดข้อตกลง
- สั่งให้ผู้กระทำตำมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ที่ไม่ได้รับอนุญำตหรือไม่
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดหรือกระทำผิดข้อตกลง รื้อถอนหรือทำลำยหรือขน
ย้ำยออกไปภำยในกำหนดเวลำอันสมควร

๘๖
มอบอานาจให้ผู้อานวยการโครงการชลประทานสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- มีอำนำจในกำรบริหำรสั่งกำรตำมกฎหมำย ในกำรดำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำ
คดีล้มละลำย เกี่ยวกับที่ดินและทำงน้ำชลประทำน ที่กรมชลประทำน
ครอบครองและทำประโยชน์ ตำม พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง พ.ศ.
๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๔๖
พ.ศ. ๒๕๑๕ พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘
และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พระรำชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบคำสั่งหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและ
เพิ่มเติม

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
จังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๔๖
- คำสั่งกรมชลประทำน ที่ ๑๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐
มกรำคม ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๓๘

๘๗
มอบอานาจให้ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กำรวำงแผนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- ระเบียบกรมตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๒๔ บทที่ ๑๑

- กำรดำเนินกำรสั่งใช้กำลังในกำรป้องกันปรำบปรำม โจรผู้ร้ำยและรักษำควำมสงบ - หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐๒๐๐/ว
เรียบร้อยในจังหวัดหรือสั่งเปลี่ยนกำลัง หรือกำรเรียกตัวหรือสั่งให้ข้ำรำชกำรตำรวจ ๒๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๐๒
ไปช่วยรำชกำร กำรพิจำรณำสั่งใช้กำลังตำรวจในจังหวัดและกำรประสำนกับหน่วย
กำลังภำยในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงทั้งฝ่ำยทหำร ตำรวจและพลเรือน
- กำรจัดกำลังตำรวจรักษำควำมปลอดภัยบุคคลสำคัญ
- กำรควบคุมกำลังตำรวจในจังหวัด
- กำรสั่งตั้งกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเกณฑ์กำรลงโทษข้ำรำชกำรตำรวจภำยในจังหวัด
- กำรโต้ตอบธรรมดำเกี่ยวกับกำรส่งข้ำรำชกำรตำรวจไปรับกำรศึกษำอบรม
หลักสูตรต่ำงๆที่หน่วยเหนือ สั่งกำร
- กำรส่งเรื่องรำวแบบ ส. ขอรับบำเหน็จ บำนำญกำรขอรับเงินมูลนิธิสงเครำะห์
ในกรณีที่ตำรวจได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

- ระเบียบกรมตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๒๘
- พระรำชบัญญัติวินัยตำรวจ พ.ศ. ๒๔๗๗ และระเบียบ
กรมตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑ เล่มที่ ๑ บทที่ ๓
ข้อ ๒

- การแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด การออกประกาศขายทอดตลาด
และการดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาของกลางทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ
ที่เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อบังคับการเก็บรักษาของกลางกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๔๘๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กำรพิจำรณำอนุญำตให้รถฉุกเฉิน รถในรำชกำรทหำรหรือตำรวจหรือรถอื่น
ใช้ไฟสัญญำณวับวำบหรือใช้เสียงสัญญำณไซเรนหรือเสียงสัญญำณอื่น

- คำสั่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๒๘๐/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖ และมำตรำ ๑๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๘๘
มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานพลังงานจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการเรื่องอื่น ๆ
เรื่องที่มอบอานาจ
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- เป็นผู้อนุญำตในภำรกิจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรสถำนที่เก็บรักษำ
น้ำมันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ

กฎหมายที่สร้างอานาจ
- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มำตรำ
32 และมำตรำ 38 วรรคสำม
- พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มำตรำ 4 วรรคเก้ำ
- ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง มอบหมำยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้อนุญำตตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 เฉพำะน้ำมัน
(ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2553)

- เป็นผู้อนุญำตในภำรกิจหน้ำที่กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรโอนใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรถังขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน ที่จดทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก หรือ ประกอบกิจกำรในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มำตรำ 32 และมำตรำ 38
- พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มำตรำ 4 วรรคเก้ำ
- กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรแจ้ง กำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียม
เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2556 ข้อ 72 วรรคสอง

๘๙
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง มอบหมำยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงำน ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2542 เฉพำะน้ำมัน
- เป็นผู้อนุญำตในภำรกิจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. กำรอนุญำตประกอบกิจกำร กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต
แก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรออกใบแทนใบอนุญำต และกำรโอนใบอนุญำตใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.1 สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
1.2 สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม
ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเป็นแบบ
ทรงกลม(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
1.3 สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้ำนจำหน่ำย ลักษณะที่
สอง
1.4 สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่สอง
1.5 สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
2. กำรต่ออำยุใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรออกใบ
แทนใบอนุญำต และกำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรถังขนส่งก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว ประเภทรถขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ที่จดทะเบียนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก หรือ ประกอบกิจกำรในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ
3. กำรให้ควำมเห็นชอบผลกำรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ำยก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวำระ รวมถึง
ระบบท่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกำรประกอบกิจกำรก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว ในพื้นที่หรือจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกหรือ
ประกอบกิจกำรในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มำตรำ 32 และมำตรำ 38
- พระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มำตรำ 4 วรรคเก้ำ
- ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง มอบหมำยให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงำน ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2542 เฉพำะก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

๙๐
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

3.1 สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
3.2 สถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถำนที่ใช้ ลักษณะที่สำม
ยกเว้นกรณีที่ใช้ถังเก็บและจ่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเป็นแบบ
ทรงกลม(Sphere type) หรือแบบถังเย็น (Refrigerated type)
3.3 สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
3.4 ถังขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว
- ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่รำชกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังต่อไปนี้
1. รับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 และมำตรำ
11
2. รับแจ้งและออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมำตรำ 12
3. รับแจ้งเปลี่ยนแปลงรำยกำร แจ้งเลิกประกอบกิจกำรของผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ
10 มำตรำ 11 และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมำตรำ 12
4. ออกใบชำระค่ำธรรมเนียม คำขอ ใบทะเบียน และค่ำธรรมเนียมรำยปี
สำหรับผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 มำตรำ 11 และผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมำตรำ
12
5. สั่งหยุดประกอบกิจกำรผู้ค้ำน้ำมันมำตรำ 10 มำตรำ 11 และผู้ขนส่งน้ำมัน
เชื้อเพลิงมำตรำ 12 ตำมมำตรำ 15
6. ดำเนินคดีผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 และให้รวมถึงกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนในกำร
ดำเนินคดีดังกล่ำวข้ำงต้น และกำรเปรียบเทียบปรับตำมระเบียบเปรียบเทียบ
ปรับที่กรมธุรกิจพลังงำนกำหนด

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มำตรำ
32 และมำตรำ 38
- พระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- ประกำศกรมธุรกิจพลังงำน เรื่อง มอบอำนำจให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ.2543 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2552
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงำน ที่ 5 / 2552 เรื่อง มอบ
อำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงำน ตำมพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2552

๙๑
การสั่งการ
การอนุญาต
การอนุมัติ
และการดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ

- กำรดำเนินคดีกับผู้ค้ำน้ำมันตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ำน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ผู้บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวซึ่งเป็นผู้ดำเนินกำรแทนผู้ค้ำ
น้ำมันตำมมำตรำ 7 สถำนีบริกำร หรือผู้ใดซึ่งกระทำกำรฝ่ำฝืนคำสั่ง
นำยกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2547 และให้รวมถึงกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำน
สอบสวนในกำรดำเนินคดีดังกล่ำว

- พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.
2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มำตรำ
32 และมำตรำ 38
- พระรำชกำหนดแก้ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำด
แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชกำหนดแก้ไข
และป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2516 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520
- คำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2547 เรื่อง กำหนด
มำตรกำรเพื่อแก้ไขและป้องกันภำวกำรณ์ขำดแคลน
น้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวำคม 2547
- คำสั่งกรมธุรกิจพลังงำน ที่ 6 / 2552 เรื่อง มอบ
อำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
กรมธุรกิจพลังงำน ตำมคำสั่งนำยกรัฐมนตรี ที่ 4 /
2547 ลงวันที่ 5 มกรำคม 2552

