ผนวก ค.
แนบท้ายคาสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 971/๒๕64 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
อานาจหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต การปฏิบัติราชการหรือดาเนินการอื่น มีดังนี้
ส่วนราชการ
ที่
เรื่องที่มอบอานาจ
หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
ที่รับมอบอานาจ
๑ ทุกส่วนราชการ 1) การบริ หารงานบุ คคลในทุ กขั้ นตอนของข้ าราชการ - พร ะรา ช บั ญ ญั ต ิ ร ะเ บี ย บ
ประเภทวิ ช าการ ระดั บช านาญการพิ เศษลงมา และ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา เช่น การสรรหา การสั่ง - กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
บรรจุ แ ต่ง ตั้ง การโยกย้า ย การโอน การเลื่ อ นระดั บ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การลาออก การให้ ข้ าราชการปฏิ บั ติ ราชการ การให้
ข้าราชการช่วยราชการ การรักษาการในตาแหน่ง ยกเว้น
การเลื่อนเงินเดือน
2) การดาเนินการทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการส่งประเมินผลงาน
เพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง สาหรับตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการลงมา
3) การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วย - กฎ ก.พ.ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ หน้ าที่ ราชการและการพั ฒ นา
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ พ.ศ.
๒๕๕๓
- กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดลาศึกษา ฝึกอบรม - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ยกเว้น หัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่
นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่
15 กันยายน 2552
5) การบริ ห ารงานบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาในสังกัด
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537
- กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 16 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

6) การบริหารงานบุคคลในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับพนักงาน- - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ราชการในสังกัด
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- กฎ ระเบียบ คาสั่ ง ประกาศ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) การบริห ารงานบุคคลในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับลู กจ้าง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ชั่วคราวในสังกัด
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยอนุ โ ลมและ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖
เมษายน 25๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว
8) การเดินทางไปต่างประเทศระหว่างลาหรือวันหยุด - - กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
ราชการของลูกจ้างชั่วคราว
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ - พ ร ะ รา ช บั ญ ญั ต ิ ร ะเ บี ย บ
ระดับอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎ ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
10) การลงนามในคาสั่ งให้ ข้าราชการ ลู กจ้างประจา - ระเบียบกระทรวงการคลัง
พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ชั่วคราว
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
11) การลงนามรับรองในคาขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือ - ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เปลี่ยนบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ การประดับและกรณีที่ให้ประดับ
ชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ของข้าราชการ และ เหรียญพิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตร
บุคลากรในสังกัด
ประจาตัว และการเรียกเหรียญกับ
บัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ.๒๕๑๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์
เสรีชน พ.ศ. 2512
- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน สิทธิ
ของผู้ได้รับพระราชทาน และ
การเรียกบัตรกับเหรียญราชการ
ชายแดนคืน พ.ศ. 2511

- 17 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

12) การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้ง
การอนุญาตออกนอกเขตจังหวัดของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด (รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างรายเดือนเงินนอกงบประมาณ) ยกเว้น ในสังกัด
โรงพยาบาล ชุ ม ชนและโรงพยาบาลทั่ ว ไป (นอกจาก
ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล) มอบให้ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลนั้นๆ ปฏิบัติราชการแทน
13) การลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัด ที่เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
14) การใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในจังหวัดและออกนอก
เขตจังหวัดที่ตั้งสานักงานหรือเป็นการใช้ข้ามคืน รวมทั้ง
ให้นาไปเก็บรักษานอกบริเวณของส่วนราชการเป็นครั้งคราว
ตามความจาเป็นของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ยกเว้น
ในสังกัดโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป (นอกจาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาล) มอบให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล
นั้นๆ ปฏิบัติราชการแทน
15) การจั ด เวรรั ก ษาการณ์ ป ระจาสถานที่ ร าชการ
(ตั้งสานักงานนอกอาคารศาลากลางจังหวัด)
16) การลงนามใน ก.พ.7 ของข้าราชการ
17) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการเบิกจ่าย
ค่ า อาหารท าการนอกเวลาตามสิ ท ธิ ข องข้ า ราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
18) การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

19) การดาเนิน การโครงการหรือ หลัก สูต รฝึก อบรมที่
ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ จั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
เฉพาะในส่ ว นที่ ใ ช้ ง บประมาณจากกรมต้ น สั ง กั ด (ที่
มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด)
20) การทาลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลเมือง ให้
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดาเนินการ)

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ระเบียบว่าด้วยบัตรประจาตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ. 2548
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
- กฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕55
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒
-ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง
ว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
- ระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. 2553
- ระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัด งานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- 18 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

21) การขอเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ และขอ
เบิกเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการในสังกัด
22) การลงนามในแบบขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
แบบขอรับเงิน กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
และเงินในลักษณะเดียวกันของข้าราชการและลูกจ้างประจา
กรณีออกจากราชการและของทายาทกรณีตาย ตลอดจน
การลงนามในแบบบันทึกรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
กรณีป ระเทศใช้ก ฎอั ยการศึก ซึ่ง ใช้ ประกอบเรื่ องราว
ขอรับบาเหน็จบานาญ
23) การลงนามในสัญญา กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ผู้ ข อรั บ บ าเหน็ จ บ านาญ ตลอดจนผู้ ค้ าประกั น สั ญ ญา
ยินยอมชดใช้เงินหรือรับผิดทางแพ่งในกรณีต่า งๆ หากมี
กฎระเบียบหรือข้อกาหนดให้ผู้นั้นทาสัญญาในจังหวัด
24) การปฏิบัติงานตามปกติ ได้แก่การโต้ตอบหนังสือ
การตอบรับ การเตือน การรายงานประจาเดือนการเร่งรัด
การทักท้วง การทวงถาม การขอเบิกแบบพิมพ์และพัสดุต่างๆ
25) งานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
หรือคาสั่งของทางราชการได้แก่ การให้ความเห็นชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน หรื อคาสั่ งของทางราชการ อันเป็นระเบีย บ
ภายในของส่ว นราชการต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจา
เป็นงานที่ไม่มีปัญหาและเป็นงานที่มิได้ให้อานาจเป็ นของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ
26) งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ หรือรายละเอียด
ต่างๆ ได้แก่ การติดต่อสอบถามข้อมูล สถิติหรือรายละเอียด
ต่างๆ หรือขอทราบข้อเท็จจริงต่างๆ จากส่วนราชการ
27) งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการแทน
ได้วินิ จ ฉัย สั่งการแล้ว ซึ่งจาเป็นจะต้องแจ้งอาเภอและ
หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดที่มิใช่ไปถึงกรม กระทรวง
หรื อทบวงที่มี ฐ านะเทียบเท่ากรม และเป็นกรณีที่ไม่ มี
ปัญหาจะต้องพิจารณาถ้อยคาส านวน ตัวบทกฎหมาย
นโยบายหรือตัวบุคคลโดยรอบคอบ นอกจากนี้ก็ให้เป็น

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ
และระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ที่เกี่ยวข้อง

- 19 ที่

๒

๓

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้รักษาราชการ
แทนเพื่อสั่งการลงนาม
28) การทาประกันภัยรถราชการ การจดทะเบียนรถยนต์ - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
และดาเนินการทางทะเบียนอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8
กันยายน 2548
29) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการใน - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
สังกัด (ยกเว้นหัวหน้าส่วนราชการ) และรายงานผลให้ ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ ร ะ รา ช บั ญ ญัต ิ ร ะเ บีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556
- ระเบี ย บ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานจังหวัด ๑) การขอใช้ห้องประชุมบนศาลากลางจังหวัด ทั้งอาคาร ๑ - แ น ว ท า ง ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร ใ ช้
(๓ ชั้น) และอาคาร ๒ (๕ ชั้น)
ห้ องประชุมศาลากลางจังหวั ด
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การรับทราบรายงานการปฏิบัติในการอยู่เวรยาม
ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
3) การดาเนินการเกี่ยวกับการจาหน่ายวัส ดุ ครุภัณฑ์ - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ของทางราชการที่หมดความจาเป็น ซึ่งอยู่ในความครอบครอง มหาดไทยที ่ 590/2545
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545
ที่ทาการปกครอง ๑) ลงนามในหนังสือไปยังอาเภอและหน่วยงานในภารกิจ
จังหวัด
ของที่ทาการปกครองจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
รองผู้ ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติร าชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้สั่งการไว้แล้ว ซึ่งไม่ใช่งานนโยบายสาคัญ
๒) การดาเนินการตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง - พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ท้ องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ และที่ แก้ ไข
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. เพิ่มเติม
2551 ยกเว้น การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของ - ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และบาเหน็จความชอบ
ว่าด้วยการเลือกกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
พ.ศ. 2551
๓) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร - พระราชบัญญัติบัตรประจาตัว
และทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน และกฎหมายอื่นที่ ประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ ที่แก้ไข
เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 20 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

๔) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและค้ า ของเก่ า และกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ยกเว้น กรณีการขอจัดตั้งใหม่
5) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตี ร าคาปานกลาง การ
ประกาศราคาปานกลาง การพิจารณาอุทธรณ์การตีราคา
ปานกลางการยกเว้นหรือลดภาษีบารุงท้องที่
6) ควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียน ตั้งชื่อสกุลให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดใน
ตาแหน่งนายทะเบียนจังหวัด

- พระราชบัญญัติควบคุมการ
ขายทอด ตลาดและค้าของเก่ า
พ.ศ.๒๔๗๔

๗) การควบคุมการดาเนินงานสุสานและฌาปนสถาน
๘) การลงนามในบัตรประจาตัวกรรมการอิสลาม
๙) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนมูลนิธิ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนมัสยิด
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๑) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนสมาคม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจานาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น กรณีการขอจัดตั้งโรงรับ
จ าน าใหม่ ห รื อ ดั ด แปลงต่ อ เติ ม และการย้ า ยสถานที่ ตั้ ง
โรงแรมแห่งใหม่
๑๓) การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายเงิน ฌาปนกิจของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน

- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.
๒๕๐๕
- คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
๑๔๓๐/๒๕๐๕ ลงวัน ที ่ 6
ธันวาคม ๒๕๐๕
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการทะเบียนบุคคล พ.ศ.
๒๐๕๖
- พระราชบัญญัติควบคุมสุสาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘
- คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่
๑๙๒/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๓๑
- ระเบียบการจดทะเบียนมูลนิธิ
พ.ศ.๒๔๙๗
- พระราชบัญญัติ การบริห าร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
- ระเบี ยบคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
อิสลามประจามัสยิด พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่ได้ตรวจชาระใหม่
พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรงรับจานา
พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บ กฎหมาย และ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
๐๓๑๓/ว ๘๓๙๐๕ ลงวั น ที่
๒๕ ตุลาคม 25๑๙

- 21 ที่

4

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

สานักงานที่ดิน
จังหวัด

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

๑๔) การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียน ของบุตรกานัน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
ตาแหน่งและเงินอื่น ให้แก่ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๒๙ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยไทยอาสาป้ อ งกั น ชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๑
๑๕) การอนุ ญาตให้ เล่ นการพนันทุ กประเภทที่ ผู้ ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจอนุญาต ยกเว้น การพนันเสี่ยงโชคแถมพก
ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และ
การอนุ ญ าตให้ ตั้ง บ่ อนกัด ปลา ชนไก่ และการต่ ออายุ
ใบอนุญาต
๑๖) งานเกี่ยวกับ อส. ที่ไม่เกี่ยวกับการขอพระราชทานยศ
เลื่อนยศ เลื่อนขั้น และการพิจารณาโทษ อส.
๑๗) การออกบัตร ทสปช. และวุฒิบัตร ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ทสปช.
๑๘) งานเกี่ยวกับการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือข้าราชการลูกจ้างสังกัดกรมการปกครอง
ถูกร้องเรียน เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๑๙) งานเกี่ยวกับการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่และ
การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายภาษีบารุงท้องที่ส่วนจังหวัด
ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
20) การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนศาลเจ้ า - กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463
๑) การสั่ งการแก้ไขกรณีที่ปรากฏหลั กฐานว่าการแจ้ ง - ค าสั่ งกระทรวงมหาดไทย ที่
ครอบครองที่ดินมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน
1๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวัน ที่ ๙
พฤศจิกายน ๒๔๙๗
๒) การสั่งแก้ไขทะเบียนครอบครองที่ดิน เนื่องจากการ - หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/
เปลี่ยนแปลงท้องที่
๓๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๙
๓) การหักเงิน ค่าอากรแสตมป์ออกในอัตราร้อยละ 3 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ของค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชาระ
การรับชาระและนาส่งภาษีอากร
จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
พ.ศ. ๒๕42
๔) การใช้จ่ายกรณีจาเป็นและเกี่ยวกับกิจการจัดเก็บอากร - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
แสตมป์
การรับชาระและนาส่งภาษีอากร
จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
พ.ศ.๒๕42

- 22 ที่
5

6

7

ส่วนราชการ
เรื่องที่มอบอานาจ
ที่รับมอบอานาจ
สานักงาน
๑) การควบคุมดูแลการดาเนินงานโรงมหรสพให้ปฏิบัติไป
โยธาธิการและ
ตามกฎหมาย ยกเว้น ให้ความเห็นประกอบการอนุญาต
ผังเมืองจังหวัด
ให้ ส ร้ า งโรงมหรสพเพื่ อ แจ้ ง กรมโยธาธิ ก ารและขอต่ อ
ใบอนุญาตโรงมหรสพประจาปี
๒) การอนุญาตให้ใช้แบบแปลนก่อสร้างทุกชนิดที่ออกโดย
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย
อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.
๒๔๖๔

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเกษตร ๑) เป็นนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรทาหน้าที่รับจดทะเบียน - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และสหกรณ์
กลุ่ ม เกษตรกรที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ ภ ายในจั ง หวั ด และให้ ค วาม ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒๑
จังหวัด
เห็ น ชอบข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่ ก าหนด ให้ ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย น กลุ่ ม เกษตรกรและ
อานาจอื่น ๆ ตามที่น ายทะเบีย นกาหนดในประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
สานักงานปศุสัตว์ ๑) การลงนามในหนัง สือ น าส่ง ใบอนุญ าต ค้า สัต ว์ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
จังหวัด
ตลอดจนมอบแบบพิมพ์หลักฐานการรับเงินให้อาเภอไปรับ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) การลงนามในบัญชีงบเดือนรายจ่าย
๓) ลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุนตามโครงการ - คาสั่ งกรมปศุสั ตว์ ที่ ๓๗๖/
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ลงสู่ท้องถิ่น กิจกรรม แก้ไข ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
ปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์
2546
๔) การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ดังนี้
สัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
4.1) ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตาม ๒๕59
มาตรา 15 และพิจารณาคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 20 - คาสั่ งกรมปศุสั ตว์ ที่ 984/
4.2) พิจ ารณากรณีที่คณะกรรมการประจาจังหวัด ๒๕59 ลงวันที่ 20 ธันวาคม
เห็น ว่า โรงฆ่า สัต ว์ห รือ โรงพัก สัต ว์ที่ก่อ สร้า งแล้ว เสร็จ 2559
ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนงานการ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ที่ได้รับความเห็นชอบตามาตรา 19 ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.3) ต่อใบอนุญาต หรือมีคาสั่งไม่ต่อ อายุใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา 23
4.4) โอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม
มาตรา 24
4.5) แทงเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ฉบั บ เดิ ม เพื่ อ ออกใบอนุ ญ าตฉบั บ ใหม่ ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ โอน
ใบอนุญาตซึ่งเป็นการโอนโดยทางมรดกหรือการโอนโดย
ทางนิติกรรม
4.6) สั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตามมาตรา 45
4.7) สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตามมาตรา 46

- 23 ที่

8

9

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

4.8) ออกหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตาม
มาตรา 47
๕) การพิจารณาคาขอและลงนามออกใบรับรอง ตามข้อ 6
พิจารณาคาขอต่ออายุและลงนามออกใบรับรอง ตามข้อ 8
การเพิกถอนการรับรอง ตามข้อ 11 , 12 และพิจารณา
อุทธรณ์ ตามข้อ 14 แห่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ป ลอดสารเร่ งเนื้อแดงหรือสารกลุ่ มเบต้าอะโกนิส ท์
พ.ศ. 2562
สานักงานประมง ๑) การลงนามในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการแพปลา
จังหวัด
และลงนามในใบเสร็จรับเงิน
๒) การลงนามในใบอนุญาตให้กระทาการเป็นผู้ขายทอด
ตลาดสินค้าสัตว์น้าที่สะพานปลาและลงนามในใบเสร็จรับเงิน
๓) การลงนามในงบเดือนผลประโยชน์
๔) การอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตและใบรับรองตาม
พระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
๕) เป็นผู้รับรองเพื่อปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกรม
ประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางประมงที่ดี
สาหรับการผลิตสัตว์น้า (จี เอ พี) พ.ศ.2548
สานักงานสหกรณ์ ๑) การรายงานพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ข องส านั ก งานสหกรณ์
จังหวัด
จังหวัดและอาเภอ
๒) การอนุ ญาตให้ ข้าราชการหรือลู ก จ้า งในสัง กัด กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือกระทาการในสหกรณ์

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- คาสั่ งกรมปศุสั ตว์ ที่ 256/
๒๕62 ลงวันที่ ๒5 มีนาคม
2562
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ ส งวนและ
คุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
- หนังสือ ที่ กษ ๐๕๒๘(๓)/ว ๕๗๘
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
- คาสั่งกรมประมง ที่ ๔๘๗/
๑/๒/๒๕๔๘ ลงวั น ที่ ๖
พฤษภาคม 25๔๘
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
๕๑๔/๒๕๓๗ ลงวันที่ 1๙
มิถุนายน ๒๕๓๗
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) การกู้เงิน การเบิกเงิน และการถอนเงินหลักประกัน
เงินกู้ ทุนหมุนเวียนส่งเสริมสหกรณ์
4) การลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่างๆ ในฐานะ
ผู้ให้กู้แทนกับกลุ่มเกษตรกร ผู้กู้ยืมเงินจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ภายในจังหวัด หรือภายในเขตพื้นที่ของตนที่มี
หน้าที่รับผิดชอบ
5) การบริหารเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามโครงการ - คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่
สร้างความเข้มแข็งให้กั บกลุ่ มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ ง 216/๒๕59 ลงวันที่
4
เงิ น ทุ น ในการผลิ ต และการตลาด ภายในเขตจั ง หวั ด ที่ พฤษภาคม 2559
รับผิดชอบ ดังนี้

- 24 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

5.1) อนุ มั ติ ใ ห้ ก ลุ่ ม เกษตรกรกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น
สงเคราะห์เกษตรกรตามโครงการดังกล่าวได้
5.2) ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัดชาระหนี้
รับชาระหนี้เงินกู้ยืมของกลุ่มเกษตรกร
5.3) การขยายเวลาผ่ อนผั น การช าระหนี้ เ งิ น กู้ ยื ม
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในระยะเวลาโครงการ
5.4) การเบิ กจ่ายขาด จานวน 10 ล้ านบาท เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรน าไปด าเนิ น การติ ด ตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
6) การบริ ห ารเงิ น กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกร ตาม
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้าในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร ภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
ดังนี้
6.1) อนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรโครงการดังกล่าวได้
6.2) ดาเนิน การเกี่ย วกับ ติด ตาม เร่ง รัด ชาระหนี้
รับชาระหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
6.3) การขยายเวลาผ่ อนผั น การช าระหนี้ เ งิ น กู้ ยื ม
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายในระยะเวลาโครงการ
6.4) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น จ่ า ยขาดตามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของส่วนราชการ
7) การรับจานอง การบังคับจานอง การถอนจานอง หรือ
การดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้กู้ ยืมไปจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์
8) การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายในจังหวัดที่
รับผิดชอบ ดังนี้
8.1) อนุมัติให้สหกรณ์กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
สัญญาละไม่เกิน 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
เว้นแต่กรณีการให้กู้ยืมเงินเป็นรายโครงการเฉพาะหรือ
โครงการพิเศษ ที่ได้กาหนดผู้มีอานาจอนุมัติไว้เป็นอย่างอื่น
ก็ให้เป็นไปตามที่โครงการกาหนด
8.2) อนุมัติให้ผ่อนผัน ขยายเวลาการชาระหนี้ และ/
หรือการงดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ การลดอัตราดอกเบี้ย และ
อนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เฉพาะสัญญากู้ยืมเงินที่มีต้นเงินกู้คงเหลือในการขอผ่อนผัน
ขยายเวลาการชาระหนี้ ปรับ ปรุโ ครงสร้า งหนี้ ไม่เ กิน
5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือมอบอานาจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1105/9643
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

- หนังสือมอบอานาจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1115/9200
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
- ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารเงิ น กองทุ น
พั ฒ นาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.
2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค าสั่ ง คณะกรรมการการ
บริหาร กพส. ที่ 1/2562 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
- คาสั่ งกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ที่
114/2563 ลงวั น ที่ 1 7
กุมภาพันธ์ 2563

- 25 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ
8.3) อนุ มัติให้ ไกล่ เกลี่ยคดี แ ละการประนีประนอม
ยอมความเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เฉพาะหนี้ที่มีทุนทรัพย์
พิพาท ไม่เกิน 5,000,000-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
8.4) อนุ มั ติ ใ ห้ ล ดหนี้ เ งิ น กองทุ น พั ฒ นาสหกรณ์
เฉพาะหนี้ที่มีต้นเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 5,000,000.- บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน)
8.5) อนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น รวมทั้งอนุญาตให้สหกรณ์ลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์กระทาการใดเกี่ยวกับทรัพย์สินจานอง
9) การดาเนินคดีทั้งปวงในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย
จนเสร็จสิ้นคดี ส่วนในคดีปกครองให้ดาเนินคดีเฉพาะที่
เกี่ยวกับเงินกองทุนต่างๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทย์
ฟ้องคดี หรือ ถูกฟ้องคดี จนเสร็จสิ้นคดี รวมทั้งให้มีอานาจ
ในการร้องทุกข์กล่าวโทษ ถอนคาร้องทุกข์ ในคดีที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์เป็นโจทย์ยื่นฟ้อง หรือถูกฟ้องเป็นจาเลย
อันเป็ นผลมาจากการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะได้ยื่นฟ้อง
หรื อถูกฟ้อง ในนามกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ในนามอธิบ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้มีอานาจลงนามในหนังสื อ
แต่งตั้งพนักงานอัยการ เป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างคดี
ในคดีทั้งปวง รวมถึงการมอบอานาจให้พนั กงานอัยการมี
อานาจดาเนินกระบวนพิจารณาใดไปในทางจาหน่ายสิทธิ
ได้ด้ว ย ตลอดจนให้ มีอานาจในการรั บเงินค่า ฤชาธรรม
เนียม และรับเอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทนช่วงใน
การรับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล
จนถึงให้ดาเนินการในการบังคับในคดีทั้งปวงจนเสร็จสิ้น
ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
10) การจัดประชุมภายในประเทศที่เป็นการจัดประชุม
สัมมนาหรืออบรมที่มีข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการ
จากต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกเข้าร่ว ม
ตามข้อ 18 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
อนุมัติให้เดิน ทางไปราชการและการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524 ที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- หนังสือมอบอานาจกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ กษ 1105/5270
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

- ค าสั ่ง กรมส่ง เสริม สหกรณ์
ที่ 287/2561 ลงวั น ที่ 8
มิถุนายน 2561

- 26 ที่

ส่วนราชการ
เรื่องที่มอบอานาจ
หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
ที่รับมอบอานาจ
10 สานักงาน
1) การลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจาก ส.ป.ก. และสัญญา - ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
การปฏิรูปที่ดิน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมว่ า ด้ ว ย
จังหวัด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. 2554
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 706/2555
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
2) การว่าจ้าง การยกเลิกการปฏิบัติงานและการอนุมัติ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
เบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกผู้ปฏิบัติงานให้ทาง ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ราชการ
3) การฟ้องคดีและการดาเนินคดี
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การเบิกจ่ายเงินค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การใช้ดุลยพินิจพิจารณาเบิกจ่ายค่าจัดทาของที่ระลึก - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ในการจัดงาน
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) การอุทธรณ์หรือโต้แย้งคาสั่งเปรียบเทียบคัดค้านการ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
รังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
7) การลงนามสัญญาการแปลงหนี้ค่าที่ดินตามโครงการ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
กองทุนที่ดิน
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) การเรียกหนังสือรับมอบที่ดนิ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) การทานิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10) การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค - คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
และกิจ การอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีการขอใช้ที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ที่ 338/2563
เพื่อก่อสร้างระบบประปาและขุดเจาะบ่อบาดาลเนื้อ ที่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
ไม่เกิน 2 งาน
11) การติดตามทวงหนี้กรณีสถาบันเกษตรกรเลิกกิจการ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12) การให้ความเห็นชอบการจาหน่ายพัสดุ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 27 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

13) การจัดทา ลงนาม และพิจารณาบอกเลิกสัญญาเช่า - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และหนังสือรับภาระหนี้
14) การจัดทา ลงนาม สัญญาเก็บเงินคืนทุน
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15) การออกหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ แ ก่ เ กษตรกรหรื อ - กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ประชาชนผู้ได้รับทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบ้านชั่วคราว คาสั่ ง ประกาศ และอื่น ๆ ที่
ในเขตปฏิ รู ป ที่ดิ น ไปขออนุญาตใช้ก ระแสไฟฟ้า กับ การ เกี่ยวข้อง
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
16) การจัดทาและลงนามในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดิน - กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หรืออสั งหาริ มทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือ คาสั่ ง ประกาศ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวข้อง
17) การออกหนังสือรับรองภาษี มูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
18) การอนุมัติซื้อที่ดินเอกชนของ ส.ป.ก. ตามหลักเกณฑ์ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
และวิธีการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
19) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการบริการ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
เครื่องจักรกล
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20) การออกหนังสือยินยอมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับมอบ - ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ดินปลูกสร้างอาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในแปลงที่ดินที่ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมว่ า ด้ ว ย
ได้รับมอบในเขตปฏิรูปที่ดิน
การให้ เ กษตรกรและสถาบั น
เกษตรกรผู้ ได้ รับที่ ดิน จากการ
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ปฏิ บั ติ เ กี่ ยว กั บ กา ร เข้ า ท า
ประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 1014/2545
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2545
21) การจัดทาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาเข้าทา - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประโยชน์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามมาตรา 30 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532

- 28 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

22) แต่งตั้งและยกเลิกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งาน
ในระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ย วข้องกับการดาเนินการและการสมัค ร
เข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกประเภท
23) การบริหารงานพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

- คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 1390/2559
ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

24) การขออนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ เ พื่ อ
ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดินโดยไม่กระทบต่อการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร

25) การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้า
โซลาร์เซลล์ เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

11 สานักงานคลัง
จังหวัดสิงห์บุรี

1) การอนุมัติให้เปิดที่ทาการนอกเวลาทาการปกติ

๑2 สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
สิงห์บุรี

1) การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ
2) การส่งคืนที่ราชพัสดุ (การลงนามในแบบส่งมอบ รับมอบที่ราชพัสดุ)
3) การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 550/2562
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งสานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ 841/2563
ลงวันที่ 9 กันยายน 2563
- ระเบียบการเก็บรักษาเงิน
คงคลัง ณ สานักงานคลังจังหวัด
พ.ศ.๒๕๑๙ ข้อ ๔๘
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการปกครอง ดูแล บารุง
รักษา ใช้และจัดประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 509/ 2553
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553
-คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 456/
2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2553
- ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามความในกฎหมายที่ราชพัสดุ

- 29 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ
๑3 สานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัด

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นประกอบ
การพิจ ารณาเปรี ยบเทียบปรับผู้ได้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
2) การรับเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ ม.๑๕๙ (๒)

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน พ.ศ. 2554
3) การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
- พระรา ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอ ง
แรงงาน พ.ศ. 2541
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการรับ
เงินการจ่ายเงิน และการเก็ บ
รักษา พ.ศ. 2542
4) การดาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับการติดตามกองทุนสงเคราะห์ - คาสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
ลูกจ้าง การสั่งการ การปฏิบัติราชการ การแต่งตั้งทนายความ แรงงาน ที่ 189/2561 ลงวันที่
หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการดาเนินคดีแพ่งในการติดตามหนี้ 23 มีนาคม 2561
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
5) การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 - กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการจั ด
สวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบ
กิจการ พ.ศ. 2548
- คาสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที ่ 1377/2548
ลงวันที่ 26 กันยายน 2548
๑4 สานักงานจัดหางาน ๑) พิจารณาอนุญาตให้โฆษณาจัดหางาน ทางสื่อต่างๆ - คาสั่งกระทรวงแรงงานและ
จังหวัด
และออกคาสั่งประกอบการพิจารณาตามระเบียบกระทรวง สวัสดิการสังคม ที่ ๒๓๕/๒๕๓๗
แรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการโฆษณา พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
- ระเบียบกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมว่าด้วยการโฆษณา
จัดหางาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗-๙
2) การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ดังนี้
- คาสั่งกรมการจัดหางาน
- การทาสัญญาเงินกู้กับผู้ได้รับการอนุมัติเงินกู้ในเขต ที่ 0625/๒๕54 ลงวันที่ 29
พื้นที่จังหวัด
มิถุนายน ๒๕54
- การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไป
ทาที่บ้าน
- การลงนามในหนังสือถึงอัยการจังหวัดเพื่อให้จัดพนักงาน
อัยการว่าต่างหรือแก้ต่างคดี ในกรณีมูลคดีเกิดขึ้นในเขต
พื้นที่จังหวัดและลงนามในใบแต่งทนายในกรณีดังกล่าว

- 30 ที่

ส่วนราชการ
ทีร่ ับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

- รายงานผลการดาเนินการตามที่ได้รับมอบอานาจ
ข้างต้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน 7 วัน
15 สานักงาน
1) การเปรียบเทียบในคดีป่าไม้ต่าง ๆ ที่มีโทษปรับสถาน
ทรัพยากร
เดี ย วและรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ต าม
ธรรมชาติและ
กฎหมาย เว้ น การสั่ ง การอนุ ญ าต การอนุ มั ติ เ กี่ ย วกั บ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด กิจการป่าไม้ซึ่งให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ม.4 ข้อ
16 พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2518
- ระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2519
2) การออกใบเบิกทางนาไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
- พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
- ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการนาไม้
หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๒
3) การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนาไม้หรือ - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บ
ของป่าเคลื่อนที่
รักษาและการเบิกจ่ายใบเบิกทางนา
ไม้ หรื อ ของป่ า เคลื่ อ นที่ พ.ศ.
๒๕๕๒
4) ทาหน้าที่นายทะเบียนเลื่อนโซ่ยนต์
- พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
- กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง
ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) ทาหน้าที่นายทะเบียนสวนป่า
- พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535
- กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง
ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6) การพิจารณาอนุญาตขอต่อใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้ แปรรูป - ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยการ
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้ ควบคุมการแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ. ป่า
แรงคนเพื่อประดิษฐ์กรรม โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
ทุกประเภท และค้าหรือมีไว้ ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่ง
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
7) การลงนามในใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป โรงงาน - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
แปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคนเพื่อประดิษฐ์กรรม และค้า
ควบคุมการแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ. ป่า
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ ไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑
หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทาด้วยไม้หวงห้าม การแปรรูปไม้
ชั่วคราว มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง และโรงงานแปรรูป
ไม้โดยใช้เครื่องจักรทุกประเภท
8) การประทับตราประจาต่อหนังสือกากับไม้แปรรูปและ - ระเบี ย บกรมป่ า ไม้ ว่ า ด้ ว ยตรา
หนังสือกากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทา ประทั บ ประจาต่ อหนัง สื อก ากับ ไม้
ด้วยไม้หวงห้าม
แ ป ร รู ป แ ล ะ ห นั ง สื อ ก า กั บ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งใช้ ห รื อ สิ่ ง อื่ น ใด
บรรดาที่ ท าด้ ว ยไม้ ห วงห้ า ม พ.ศ.
๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 31 –
ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

9) การอนุมัติจาหน่าย ทาลาย ขอใช้ในราชการเกี่ยวกับ
ของกลางที่ชารุดหรือเสื่อมสภาพปกติหรือมิได้ใช้ในราชการ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการ
ให้ ผู้ รับ อนุ ญาตตั้ง โรงงานแปร
รูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออก
หนังสือกากับไม้แปรรูป ลงวันที่
10 มกราคม 2546
- ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการให้
ผู้ รั บ อนุ ญ าตค้ า หรื อ มี ไ ว้ ใ น
ค ร อ บ ค ร อ ง เ พื่ อ ก า ร ค้ า ซึ่ ง
สิ่งประดิษฐ์ฯ ออกหนังสือกากับ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ ลงวั น ที่ 16
พฤศจิกายน 2534
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและ
ส ห ก ร ณ์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับของกลางในคดีความผิด
เกี่ยวกับป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๓๓
-พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.
2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-คาสั่งกรมทรัพยากรน้าบาดาล
ที่ 11/2560 ลงวั น ที่ 10
มกราคม 2560
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10) การแก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
น้าบาดาลตามมาตรา 33 และมาตรา 35 การสั่ งและ
กาหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้าบาดาล
แก้ไ ขเพื่อ ป้อ งกัน ความเสีย หายต่อ สิ่ง แวดล้อ มในเขต
น้าบาดาล การดาเนินคดีทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับพระราช บั ญ ญั ติ น้ าบาดาล พ.ศ.2520 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนการดาเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ
ศาลและการบังคับคดีในคดีดังกล่าวแล้วแต่กรณีจนเสร็จการ
11) การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
สิงห์บุรี
ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526
- ค าสั่ งส านั กงานปลั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ 678/2558 ลงวั น ที่ 18
สิงหาคม 2558
12) การจดทะเบียน การต่อทะเบียน การจัดทาแผ่นป้าย - พระราชบัญญัติการขนส่งทาง
ทะเบียนใหม่กรณีสูญหาย การโอนทะเบียนรถราชการทุกชนิด บก พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ ไ ข
และดาเนิน การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการ เพิ่มเติม
ขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนั ก งานราชการ ซึ่ง มิไ ด้ มีห น้า ที่ ขับ รถส่ ว นกลาง
โดยตรง ปฏิบัติหน้าที่ขับรถส่วนกลางอีกหน้าที่หนึ่ง

- 32 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

13) การอนุญาตให้นาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิด - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
ตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือ นาไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือ
เครื่องใช้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด
ชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่
ในสภาพเป็นสิ่ งปลู กสร้างหรือ
เครื่ อ งใช้ เ คลื่ อ นย้ า ยออกนอก
เขตจังหวัด พ.ศ. 2560 ตาม
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
31/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน
2559
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14) การพิจารณาอนุญาต การย้ายสถานที่ตั้ง การแก้ไข - ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการ
อาณาเขตและสาระสาคัญในการอนุญาต และโอนใบอนุญาต คว บคุ ม การแปรรู ป ไม้ ต าม
ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงาน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐ์กรรม การแปรรูปไม้ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชั่วคราวเพื่อการค้า การแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้า - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร โรงงานแปรรู ป โดยใช้ เ ครื่ อ งจั ก รทุ ก ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเภท โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง
และค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทาด้วยไม้หวงห้าม
15) การแต่ ง ตั้ ง สถาบั น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารบั ต รเติ ม น้ ามั น รถ - คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ราชการเป็ น ตั ว แทนและมี อ านาจกระท าการแทนของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ที่ 545/2563 ลงวั น ที่ 16
เมษายน 2563
๑6 ส านั กงานพั ฒ นา 1) การเลือกสรร การกากับดูแล การอนุมัติการลาและ - ระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี
สั ง คมและความ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานกองทุ น ว่ า ด้ ว ยพนั ก งาน พ.ศ. 2547
มั่ น คงของมนุ ษย์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การลงนามใน (มาใช้บังคับโดยอนุโลม)
จังหวัด
สั ญญารั บ เงิน อุดหนุน สั ญญากู้ยืมเงิน และสั ญญา
- ระเบี ยบกระทรวงการพั ฒนา
ค้าประกัน การอนุมัติสั่งจ่ายเงิน การสอบสวนทางวินัย สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
และการดาเนินคดีอาญา การกากับ การติดตาม การเร่งรัด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรือ
และการดาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้สินของกองทุนส่งเสริม เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ส่ง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การฟ้องคดีแพ่งและ เงิ น เข้ า กองทุ น ส่ ง เสริ ม และ
การอายัดทรัพย์สิน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 33 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

2) การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือ - ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
จัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติว่าด้วยการช่วยเหลือทาง
กฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่าง
แก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ.2552
3) การดาเนินการเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ การสั่งจ่ายเงิน - คาสั่งกรมกิจการผู้สู งอายุ ที่
การลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญากู้ยืมเงิน และหนังสือ 1 6 / 2 5 5 8 ล ง วั น ที่ 2 0
ค้าประกันการกู้ยืมเงิน สัญญารับเงินอุดหนุน การติดตาม กันยายน 2558
ทวงถามการชาระหนี้ การบอกเลิกสัญญาหรือเรียกเงินที่ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ค้างทั้งหมด
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การด าเนิ นงานเกี่ยวกับกองทุนผู้ สู งอายุ การสรรหา - คาสั่งกรมกิจการผู้สู งอายุ ที่
การจ้ าง การลงนามในสั ญญาจ้าง การแก้ไขสั ญญาจ้าง 317/2559 ลงวันที่ 13
การต่อสัญญาจ้าง การลงนามในทะเบียนประวัติ และการ กรกฎาคม 2559
ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประจาปี และการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การอนุมัติและจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับพนักงานราชการ
การอนุมัติเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในราชอาณาจักร
การอนุญาตลา การอนุญาตให้ลาออกจากการปฏิบัติงาน
ในระหว่างสัญญาจ้าง การบอกเลิกสัญญาจ้าง การดาเนินการ
ทางวินัย และการลงโทษทางวินัย
5) การดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง -ระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของได้ ไ ม่ เ กิ น ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
2,000 บาท/ครั้ ง/ครอบครัว ในกรณี ถ้า เกิน ให้ อ ยู่ใ น ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
สังคม กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2547
- การพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6) การต่อใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด - กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
การออกใบแทน ใบอนุญาต และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน วิธี การ และเงื่ อนไขการขอรั บ
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
พ.ศ.2549
- หนังสือกระทรวง พม. ด่วนมาก
ที่ พม 0305/3106 ลงวั นที่
13 มีนาคม 2560

- 34 ที่

ส่วนราชการ
ที่รบั มอบ
อานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

7) การด าเนิ น การโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่
สานัก งานพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์จัง หวัด
เป็น ผู ้จ ัด หรือ จัด ร่ว มกับ หน่ว ยงานอื่น จากงบประมาณที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการผู้ สูงอายุ
และกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โอนให้
8) การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการใน
สั ง กัด กรมและหน่ ว ยงานระดับ กรมในสั งกั ด กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9) การเลื อกสรรพนั กงานกองทุ นส่ งเสริ มการจั ดสวั สดิ การ
สังคม

- ระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน การประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

10) การลงนามหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาว
ต่างประเทศ
11) การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน งบเงินอุดหนุน งบ
เงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามในสั ญญารับเงินอุดหนุนในส่วน
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
12) การอนุมัติการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน งบ
เงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ในภารกิจของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ค าสั่ ง กรมพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการ ที่ 264/2563
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค าสั่ ง กรมกิ จ การสตรี แ ละ
สถาบันครอบครัว ที่ 126/ 2560
ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ.2553
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค าสั่ ง กรมกิ จ การผู้ สู งอายุ ที่
116/2558 ลงวั น ที่ 2 1
สิงหาคม 2558

13) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุ ดหนุนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งและการให้คาปรึกษา
ดาเนินการเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหา
14) การอนุมัติให้การช่วยเหลือเงินหรือเครื่องอุปโภคในการ -ระเบียบประชาสงเคราะห์ว่าด้วย
สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว
การสงเคราะห์ เ ด็ ก ภ ายใน
ครอบครั ว พ.ศ.2529 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15) การอนุมัติหรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบ คาสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เงินอุดหนุน เงินนอกงบประมาณ และงบดาเนินงานภายใต้ ที่ 43/2562 ลงวันที่ 17
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบ มกราคม 2562
กรมกิ จ การเด็ กและเยาวชนว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ การจ่ ายเงิ น
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2561

- 35 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

16) แต่ ง ตั้ ง และยกเลิ ก บุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น
ผู้ใช้งานระบบ (Company User) สั่งการ อนุมัติและลงนาม
ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการและการสมัครเข้าใช้
บริการระบบ KTB Corporate Online ที่เป็นอานาจ
หน้ า ที่ข องหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเจ้า ของงบประมาณทุ ก
ประเภทสาหรับหน่วยเบิกจ่ายในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
17) การอนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือกรณีอื่นๆ เป็น
วงเงินไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วย
ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ใน
การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนตามข้อ
7 และข้ อ 8 แห่ ง ระเบี ย บกรมการพั ฒ นาสั ง คมและ
สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ที่ 1738/2560
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลั งการเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ระเบียบกรมการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์
ครอบครัว ผู้มีร ายได้น้อ ยและ
ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552
- ค าสั่ ง กรมการพั ฒ นาสั ง คม
และสวัสดิการที่ 835/2561
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
18) การพิจารณาอนุมัติ ไม่อนุมัติ หรือขอทราบผลการ - พระราชบัญ ญัติก ารรับ เด็ก
ทดลองเลี้ยงดูเพิ่มเติมก่อนอนุมติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตร เป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
บุญธรรม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑7 สานักงานพาณิชย์ ๑) การแจ้งความเพื่อดาเนินคดีในทางแพ่งและอาญาเมื่อ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
จังหวัด
เกิดการทุ จ ริ ต หรื อ เสี ย หาย แก่ ทรัพ ย์สิ น ของส านั กงาน ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
๒) การปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
- พระรา ช บั ญ ญั ติ การผลิ ต
2.1 ให้ ค าแนะน า ค าปรึ ก ษา การแจ้ ง ข้ อ มู ล ผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ก ฎ ก ระ ทร ว ง ว่ า ด้ ว ยก า ร
2.2 ให้บริการข้อมูลทรัพย์ทางปัญญา
กาหนดผลิตภัณฑ์ซีดีละอุปกรณ์
2.3 รับแจ้งข้อมูลตามมาตรา 16 มาตรา 17 และ ของเครื่องจักร พ.ศ. 2548
มาตรา 18 แห่ งพระราชบั ญญัติ การผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ซี ดี - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
พ.ศ. 2548
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอก - พระราชบัญญัติการส่งออกไป
และนาสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร
น อ ก แ ล ะ ก า ร น า เ ข้ า ม า ใ น
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การปฏิบัติงานด้านทะเบียนหอการค้าและสมาคม
- พระราชบัญญัติหอการค้า
การค้าประจาจังหวัด
พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสมาคมการค้า
พ.ศ. 2509

- 36 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

18 สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
19 สัสดีจังหวัด

20 ศูนย์คุ้มครองคน
ไร้ที่พึ่งจังหวัด
๒1 สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด

เรื่องที่มอบอานาจ

๑) การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี การเบิกจ่ายและวิธีการพัสดุ ที่ได้การจัดสรร
จากสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑) การตรวจสอบ/สอบสวนผู้ย้ายภูมิลาเนาทหาร และ
การจัดทาหนังสือแจ้งการย้ายภูมิลาเนาทหาร (แบบ สด.12)
หัดโอนไปยังจังหวัดภูมิลาเนาทหารใหม่

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค าสั่ งส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึก ษาธิก าร ที ่ 572/2551
ลงวันที่ 7 พ.ค. 2551
- บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า ง
กระทรวงกลาโหมกั บ กระทรวง
มหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
- พระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒) การแก้ไขรายการการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของทหาร
กองเกินหรือทหารกองหนุนในบัญชีทหาร ตลอดจนสิ่งที่
คลาดเคลื่อนในบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตรงกัน
๓) การควบคุมบัญชีรายชื่อทหารกองเกิน และทหารกองหนุน
ประเภทที่ 2 การตรวจสอบภูมิลาเนาทหารซึ่งมีภูมิลาเนา
ทหารอยู่ท้องที่จังหวัดอื่น การบันทึกจาหน่าย การปลด
ย้ายประเภทและการจาหน่ายตาย ตลอดจนสิ่งที่คลาดเคลื่อน
ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง และการจัดทาบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจาการ (แบบ สด.16) รวมถึงการจาหน่ายบัญชี
ด้วยเหตุต่าง ๆ
๔) การสั่งยกเว้นบุคคลไม่เรียกทหารกองเกินมาตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจาการในยามปกติตามมาตรา
14 (1), (3),(4),(6),(7),(8) หรื อ (9) การสั่ งยกเว้ น
เฉพาะคราวตามมาตรา 27 (1),(3),(4),(5),(6) หรือ (7)
และการสอบสวนบุคคลที่ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจาการทาการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหารกองประจาการ
1) การควบคุมการขอทาน
- พระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2484
๑) การอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายและเงินบารุงสมทบงบลงทุน - หนังสือสานักงานปลัดกระทรวง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สาธารณสุ ข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๖/
๑.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ในวงเงิน ๓๙๓ ลงวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๔๘
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในวงเงินครั้ง
หนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ในวงเงินครั้ง
หนึ่งไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

- 37 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

2) การอนุมัติการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
กรณี ที่มีผู้ บ ริ จ าคให้ แก่ ห น่ว ยบริ การในสั งกัด ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการสานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และมอบอานาจให้ หั ว หน้ า
หน่วยบริการเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน
เงินบริจาคที่ได้มาจากการบริจาค ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้ว ยเงินบริจาคและทรัพย์สิ นบริจาคของ
หน่วยบริการ พ.ศ. 2561
3) การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจั ยในประเทศ รวมทั้งการขยายระยะเวลาลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
4) การลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการทาสัญญาลาไปศึกษา
หรือฝึกอบรมภายในประเทศ
5) ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญารับทุน ลาไปศึกษา
หรือฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ ลงนามใน
สัญญาเป็นผู้รับสัญญาที่มีการแก้ไขดังกล่าว
6) การคิดคานวณค่าปรับและคิดคานวณดอกเบี้ยในการ
ผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
7) การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ผิดสัญญา
และผู้ค้าประกันกรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
8) อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษาในประเทศและ
ต่า งประเทศที่ผ ิด สัญ ญาเพราะลาออกจากการศึก ษา
ถูก พัก การศึก ษาหรือ ออกจากการศึก ษาด้ว ยเหตุใ ดๆ
ในระหว่างที่กาลังศึกษาอยู่ผ่อนชาระหนี้ รวมทั้งทาความตกลง
กับ กระทรวงการคลั ง กรณีผู้ ผิ ดสั ญญาขอผ่ อ นช าระหนี้
นอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
9) อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่อนชาระหนี้ รวมทั้งการ
ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อน
ชาระหนี้นอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สิน
บริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.
2561
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 2009/2563
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการลาของข้ า ราชการ
พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การทาสัญญาและการชดใช้เงิน
กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงาน
ในองค์ก ารระหว่า งประเทศ
พ.ศ. 2548
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน
ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติ การวิจัยในประเทศ
ตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่
นร 1013.8.5/ว 22 ลงวันที่
15 กันยายน 2552
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่ า ด้ ว ยการฝึ ก อบรมวิ สั ญ ญี
พยาบาล หลั ก สู ต ร 1 ปี พ.ศ.
2558
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10) จัดให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติผ่อนชาระหนี้
ทาหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชาระหนี้ และสัญญาค้าประกัน
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
11) ให้ความยินยอมสาหรับผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา
ลาศึก ษา ฝึก อบรม ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศ
นับระยะเวลาการกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลารับราชการ
ชดใช้ตามสัญญา และจัดให้ผู้ผิดสัญญากลับเข้ารับราชการ
จัดทาสัญญาผ่อนผันและสัญญาค้าประกัน ตามหลักเกณฑ์
และแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
12) ให้ความยิน ยอมในการไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนใน
ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของกระทรวงสาธารณสุข
ตามโครงการผลิตพยาบาลโดยใช้เงินบารุงเป็นทุนการศึกษา
นักศึกษาพยาบาล และผู้รับทุนรับเงินสนับสนุนการศึกษา
จากเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดระทรวงสาธารณสุข
เพื่อสนั บสนุน การศึกษาในวิช าชีพที่ขาดแคลนตามแผน
กรอบอัตรากาลังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงของ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุน
การศึกษาในวิชาชีพขาดแคลนตามแผนกรอบอัตรากาลัง
พ.ศ. 2562
13) การประสานงานกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ส านั ก งาน ก.พ. หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สั ญ ญารั บ ทุ น การศึ ก ษา ลาศึ ก ษา
ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเสร็จการ
14) การพิจารณาอนุมัติยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ย
ผ่อนชาระ กรณีผู้ผิดสัญญาขอชาระเงินทั้งจานวนในทันที
หรือภายในกาหนด 6 เดือ น นับ แต่วัน ที่พ้นกาหนด
ทวงถาม ตามหนังสือทวงถามให้ชาระหนี้ฉบับแรกและ
เป็นกรณีที่ยังไม่มีการดาเนินคดีในชั้นศาล
15) การดาเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการทาสัญญาการชดใช้
เงินกรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลังกาหนดให้เป็นอานาจ
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.
2545
- ค าสั่ งส านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ 2010/2563
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
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16) การพิจารณาอนุมัติการฝึกอบรมของลูกจ้างชั่วคราว
สาหรับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน
17) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคานวณเงินที่
ต้องชดใช้และติดตามผลการชดใช้เงินจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
โดยไม่ต้องส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงการคลังตรวจสอบอีก เว้นแต่การขอผ่อนชาระหนี้
และการขอผ่อนผันกรณีผิดสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการทาสัญญาและการขอชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์กรระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2548 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0406.2/ว 83 ลงวันที่ 26 กันยายน 2549
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 42
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 กระทรวงการคลังยังคง
เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบกรณี ดั ง กล่ า วตาม
กาหนดไว้ในระเบียบต่อไป
18) การดาเนิน การเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ในระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0415.5/ว 148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 เรื ่อ ง การใช้ง านระบบความผิด ทางละเมิด
และแพ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
22 ตารวจภูธรจังหวัด 1) การลงนามในหนังสืออนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการ
ทหารหรือตารวจ หรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้
เสียงสัญญาณ ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอื่นได้
2) การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

23 สานักงานประกัน
สังคมจังหวัด

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ ๒๘๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๔๖
- ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้ว ยการเก็บรักษาของกลาง
คดีอาญา พ.ศ.๒๔๘๐ แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๐๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการขายทอดตลาด ริ บ
และทาลายของกลางในคดีอาญา
1) การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดาเนินคดี - พระราชบัญญัติประกันสังคม
และบังคับคดี
พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537
- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย
การยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
พ.ศ. 2533 พ.ศ.2548

- 40 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วย
การยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พ.ศ.2548
2) การดาเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิด
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
3) การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดาเนินคดีอาญาตามกฎหมาย - ประมวลกฎหมายอาญา และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
- พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537
4) การพิจารณาและอนุมัติคาขอขยายหรือเลื่อนกาหนดเวลา - พระราชบัญญัติเงินทดแทน
ยื่นคาร้องเรียกเงินทดแทนและการยื่นอุทธรณ์ให้แก่ลูกจ้าง พ.ศ. 2537
ซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือบุ คคลซึ่งมีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนจากกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย มิได้ยื่นคาร้องขอรับเงิน
ทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่
ลูกจ้างประจาอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหาย และนายจ้าง
ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิมิได้ยื่นอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งคาวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบ
5) อนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม ณ สานักงาน - ระเบียบคณะกรรมการประกัน
ประกันสังคมจังหวัดและสานักงานประกันสังคมจังหวัด สังคมว่าด้วยการรับเงินและการ
สาขา
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
กองทุน พ.ศ. 2547
6) การจาหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชาระออกจากบัญชีเป็น - ระเบียบคณะกรรมการประกัน
สูญ ดังนี้
สังคมว่าด้วยการรับเงินและการ
6.1) หนี้ที่นายจ้างค้างชาระเงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
รายละไม่เกินสองแสนบาท
กองทุน พ.ศ. 2555
6.2) หนี้ที่นายจ้างค้างชาระเงินกองทุนเงินทดแทน
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
รายละไม่เกินห้าหมื่นบาท
เงิ น ทดแทนว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562
7) การบริหารงานบุคคลในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับพนักงาน - ระเบียบสานักงานประกันสังคม
ประกันสังคม
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารและจั ดการ
พนักงาน พ.ศ. 2540

- 41 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

24 เรือนจาจังหวัด

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- ข้ อ บั ง คั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประกันสังคม พ.ศ. 2562
- กฎ ระเบี ยบ ค าสั่ ง ประกาศ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8) การสั่งการเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนตาม
- พ.ร.บ.ประกั น สั ง คม พ.ศ.
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9) การพิจารณาและอนุมัติขอขยายเวลาหรือเลื่อน
- พระราชบั ญญั ติ ประกั นสั งคม
กาหนดเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎ ระเบี ยบ คาสั่ ง ประกาศ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) การอนุญาตให้เรือนจา ทันฑสถาน สถานกักขัง นาตัว คาสั่งกรมราชทัณฑ์ที่429/2554
ผู้ต้อ งขัง ผู้ต้อ งกัก ขัง ที่มีคุณ สมบัติต ามหลัก เกณฑ์ที่ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
กรมราชทัณฑ์กาหนด ออกจากห้องก่อนเวลา 06.00 น.
และน าตั ว ผู้ ต้อ งขั ง ผู้ ต้ องกั ก ขัง เข้า ห้ อ งขั ง หลั ง เวลา
18.00 น. เพื่อทางานหุ งต้มอาหาร หรือเพื่อเตรียม
ออกและกลั บ จากการท างานสาธารณะนอกเรื อ นจ า
ทัณฑสถาน หรือสถานกักขัง
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกนักโทษ
เด็ดขาด ส่งออกไปทางานสาธารณะนอกเรือนจา หรือ
ทัณฑสถาน
3) การย้ายผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในเรือนจา
ชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์
กาหนด
4) การพิจารณาอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีปกติ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง และการแยก
คุมขัง การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษ
เด็ดขาด การลดวันต้องโทษจาคุก
และการพั ก การลงโทษ พ.ศ.
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1165/2561 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2561

- 42 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

5) การรับจ้างหาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขังตลอดจนการ
ทานิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลง และการอนุมัติการรับจ้าง
ของเรือนจา ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น วงเงินครั้งละไม่เกิน 1,000,000
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

- ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 4 นิติกรรมสัญญา
มาตรา 149
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
เงินผลพลอยได้จากการฝึก
วิชาชีพและการใช้แรงงาน
ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2548
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1214/2560 ลงวันที่ 26
กันยายน 2560
- ระเบี ยบกรมราชทั ณฑ์ว่ าด้ วย
เงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ
และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.
2548
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวง ก าหนดวงเงิ น
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ค า สั่ ง ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ที่
1214/2560 ลงวั น ที่ 26
กันยายน 2560
- ระเบี ยบกรมราชทั ณฑ์ว่ าด้ วย
เงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ
และการใช้ แ รงงานผู้ ต้ อ งขั ง
พ.ศ. 2548
- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ค า สั่ ง ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์ ที่
1214/2560 ลงวั น ที่ 26
กันยายน 2560

6) การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการ
อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ที่
ดาเนินการโดยใช้เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการ
ฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. 2548 โดยให้
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการดาเนินการ
ภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) วิธีการ
วิธีการเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน))

7) การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการดาเนินการ
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ตามข้อ
12.4 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอยได้
จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. 2548
โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 กรณี ก าร
ดาเนินการภายในวงเงิน ครั้งละไม่เกิ น 900,000 บาท
(เก้าแสนบาทถ้วน)

- 43 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

8) การอนุ มั ติ การจ่า ยเงิน ผลพลอยได้ป ระเภทเงิน ทุ น
หมุนเวียน แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยเงินผลพลอย
ได้จากการฝึกวิชาชีพและการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ. 2548
ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท
ถ้วน)

- ระเบี ยบกรมราชทั ณฑ์ว่ าด้ วย
เงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ
และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง พ.ศ.
2548
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2551
- ค า สั่ ง ก ร ม ก ร า ช ทั ณ ฑ์ ที่
1214/2560 ลงวั น ที่ 26
กันยายน 2560
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
- พ.ร.ฎ.ว่ าด้ วยการมอบอ านาจ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยการ
มอบอานาจ พ.ศ. 2550 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วย
การสั มภาษณ์ ผู้ ต้ องขั งและการ
ถ่ า ยภาพ ภาพยนตร์ วี ดิ ทั ศ น์
ภายในเรือนจา พ.ศ. 2540
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ที่
2050/2561 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561

9) การพิจารณาอนุมัติการลาของนักโทษเด็ดขาด ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 9 และข้อ 11 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้ว ยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. 2521 เฉพาะ
การลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ
10) การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเข้ า ไปในเรื อ นจ าเพื่ อ สั ม ภาษณ์
ผู้ต้องขัง รวมถึงการถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ภายใน
เรือนจา

11) การพิจารณาอนุมัติย้ายผู้ต้องขังไปเพื่อดาเนินคดียัง
เขตท้องที่เรือนจาอื่น เฉพาะกรณีผู้ต้องขังที่จะย้ายไปมี
กาหนดโทษเหลื อจาต่อไปอยู่ในอานาจการควบคุมของ
เรือนจา ทัณฑสถานฝ่ายรับ
25 สานักงานพัฒนา 1) การดาเนินการเกี่ยวกับคดีทั้งปวง และการบังคับคดี
ชุมชนจังหวัด
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้ า หน้ า ที่ ตลอดจนการเร่ ง รั ด ติ ด ตามหนี้ สิ น ในการ
ดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
26 สานักงานส่งเสริม 1) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการใน
การปกครองท้องถิ่น สังกัดที่ลาป่วยในปีหนึ่งเกิน 60 วันทาการ ต่อไปอีก
จังหวัด
แต่ไม่เกิน 60 วันทาการ

- คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ 468/2560 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2560
- พระราชกฤษฎี ก าการจ่ า ย
เงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 ข้อ 27

- 44 ที่

ส่วนราชการ
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หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

2) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ทางละเมิดของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
โดยไม่เป็นความผิดทางอาญา พร้อมทั้งวินิจฉัยสั่งการ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 8
และข้อ 17
3) การออกหนั งสื อรับรองเทียบเคียงตาแหน่งสายงาน - พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบ
ผู้บริหารตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และระดับตาแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
4) การดาเนิ น การเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษาของ - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข้าราชการในสังกัด
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) การพิจ ารณาอนุมัติหัก เงิน รายได้จ ากการฝึกอบรม - ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย
แต่ละครั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
เงินรายได้จากการฝึกอบรมของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2548
1) อนุญาตให้ ผู้ ถือประทานบัตรทาเหมืองประเภทที่ 2 - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการท าเหมื อ งประเภทที่ 3 ให้ ผู้ อื่ น รั บ ช่ ว งการท า และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
เหมืองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 71 วรรคหนึ่ง
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
2) ออกใบอนุ ญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตขายแร่ ใบอนุญาต - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ครอบครองแร่ ใบอนุญาตเก็บแร่ หรือใบอนุญาตขนแร่ ซึ่ง และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
เป็นแร่ที่รัฐมนตรีกาหนดให้เป็นแร่ที่อยู่ในความควบคุม ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 98
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
3) ต่ อ อายุ ห รื อ ไม่ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตซื้ อ แร่ ใบอนุ ญ าต - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ครอบครองแร่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่
และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม

- 45 ที่

ส่วนราชการ
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4) ยกเลิ กใบอนุญาตตามบัญชีการมอบอานาจลาดับ 2 - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
กรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่มารับ ใบอนุญาตภายในสามสิบวัน และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 126
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
วรรคสาม
5) เพิกถอนใบอนุ ญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตครอบครองแร่ - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ใบอนุ ญ าตเก็ บ แร่ ในกรณี ไม่ ช าระหนี้ ต ามที่ ก ฎหมาย และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ก าหนดภ ายใน เก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ เจ้ า พนั ก งาน ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
อุตสาหกรรมแร่ประจาท้องที่บอกกล่าวเป็นหนังสือ
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
วรรคสาม
6) ออกใบอนุ ญ าตหรื อ รั บ แจ้ ง การน าแร่ เ ข้ า มาใน - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ราชอาณาจั ก รหรื อ เขตไหล่ ท วี ป หรื อ ส่ ง แร่ อ อกนอก และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ราชอาณาจั กรหรือเขตไหล่ทวีป ตามมาตรา 104 (2) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
และ (3)
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 104 วรรคสาม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
วรรคสาม
7) ออกใบอนุญาตแต่งแร่และกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตแต่งแร่ เฉพาะการแต่งแร่ที่ และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
กระทาโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
(1) วิธีการโม่ การบด หรือการย่อยแร่ หรือการคัด
มาตรา 106 วรรคหนึ่ง มาตรา
ขนาดแร่ รวมทั้งการล้างแร่ด้วยน้า
106 วรรคสี่
(2) วิธีการแยกแร่โดยอาศัยความแตกต่างของความถ่วง - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
จาเพาะ เช่น ใช้รางล้างแร่ (Lanchute) จิ๊ก (Jig) โต๊ะแยกแร่ ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
(Shaking Table) ฮัมฟรีย์สไปราล (Humphrey’s Spiral) และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
วรรคสาม
หรือไซโคลน (Cyclone)
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ส่วนราชการ
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เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

(3) วิธีการแยกแร่ด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Separation)
(4) วิ ธี ก ารแยกแร่ ด้ ว ยไฟฟ้ า สถิ ต หรื อ ไฟฟ้ า แรงสู ง
(Electrostatic or High Tension Separation)
8) ยกเลิ ก ใบอนุ ญ าตแต่ ง แร่ ต ามบั ญ ชี ก ารมอบอ านาจ - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ลาดับที่ 7 กรณีผู้ได้รับอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายใน และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยไม่มีเหตุอันควร
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 126
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
9) ต่ออายุหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ทุกวิธีการ
- คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 115
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
10) อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ตามบัญชี - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
มอบอานาจลาดับที่ 7 เริ่มการแต่งแร่
และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 107 วรรคสอง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
11) ออกค าสั่ ง ให้ ผู้ ถื อ ประทานบั ต รการท าเหมื อ งแร่ - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ผู้รับใบอนุญาตประกอบ และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
โลหกรรมหรือผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ หยุดการประกอบกิจการ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข - พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
และออกคาสั่งให้ประกอบกิจการต่อไปได้เมื่อผู้รับใบอนุญาต ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้สั่งการแล้ว
แก้ไขเพิ่มเติม
12) อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ตามบัญชี - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
มอบอานาจลาดับที่ 7 เริ่มการแต่งแร่ ใหม่หลังจากแจ้งหยุด และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
การแต่งแร่ชั่วคราว
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
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- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ข้ อ 5 (2) (2.1) และ (2.2)
แห่งประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้ นฐานและการเหมื องแร่ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและ
วิธีการแต่งแร่ การหยุดแต่งแร่
ชั่ ว คราว การแจ้ ง แต่ ง แร่ ใ หม่
และการเลิกแต่งแร่ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
13) อนุญาตเป็นหนังสือให้เริ่มประกอบโลหกรรม
- คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 112 วรรคสอง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
14) อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบ - คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
โลหกรรมเริ่มการประกอบโลหกรรมใหม่หลังจากแจ้งหยุด และการเหมืองแร่ ที่ 181/2560
การประกอบโลหกรรมชั่วคราว
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ข้อ 5 (2) (2.1) และ (2.2) แห่ง
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
แผนผั ง และวิ ธี ก ารประกอบ
โลหกรรม การหยุ ด ประกอบ
โลหกรรมชั่ว คราว การแจ้งแต่ง
ประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิก
ประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
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15) ดาเนินการฟ้องคดีและดาเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครอง - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เพื่อเรียกหนี้ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
16) ออกใบอนุญาตครอบครองแร่ ซึ่งแร่คงเหลื ออยู่ใน - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
เขตเหมืองแร่กรณีที่สิทธิของผู้ถือประทานบัตรสิ้นสุดลง ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 63 วรรคหนึ่ง และ
มาตรา 97 วรรคสอง
- คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ที่ 252/2560
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
17) ออกหนังสืออนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ - พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
เฉพาะราย
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38 วรรคสาม
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560
มาตรา 63 วรรคหนึ่ ง และ
มาตรา 97 วรรคสอง
- คาสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ที่ 252/2560
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
18) การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน - พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข้ามปีงบประมาณ
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่ า ย การโอนเงิ น จั ด สรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549
- ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- หนั งสื อ ส านั กงบประมาณ ที่
นร 0704/ว 78 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2554 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- 49 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

19) การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กาหนดในการ
เดินทางไปราชการ เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25

20) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องในทะเบียนคุมการขอเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกข้ามปี

21) การแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online
ของหน่ ว ยงานผู้ เ บิก ด้ านการจ่ ายเงิน ด้านการรับเงิ น
และการนาส่งเงินส่งคลัง

28 สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด

1) ลงนามในหนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
อุต สาหกรรม ที ่ 92/2563
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
- พ ร ะ รา ช บั ญญั ติ ร ะเ บี ย บ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้ ว ยการเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ 92/2563 ลง
วันที่ 25 มีนาคม 2563
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนัง สือ กระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14
ลงวันที่ 27 มกราคม 2548
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
อุต สาหกรรม ที่ 92/2563
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
- ระเบีย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2562
- คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
อุต สาหกรรม ที่ 92/2563
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง
การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
และการยกวั ด ร้ า งขึ้ นเป็ นวั ดมี
พระภิกษุอยู่จาพรรษา พ.ศ. 2559

50 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

2) การติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ของหน่วยงาน

3) การอนุมัติการจัดประชุมในประเทศ

4) ออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศ
ผู้ เ ข้ า มาศึ ก ษาหรื อ ปฏิ บัติ ธ รรมทางพระพุ ท ธศาสนาใน
ประเทศไทย

5) การดูแลรักษาที่ดิน/อาคารศาสนสมบัติกลางและวัด
ร้างที่อยู่ภายในเขตจังหวัด รวมทั้งการระงับข้อพิพาท การ
แจ้งความร้องทุกข์การดาเนินคดีกับบุคคลผู้กระทาละเมิด
หรือบุกรุก

6) การอนุญาตให้ เปิดเผยหรือรับรองเอกสารทุกชนิดที่
มีอ ยู ่ที ่ส านัก งานพระพุท ธศาสนาจัง หวัด และอยู ่ใ น
อานาจหน้าที่ของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร
0506/ว 158 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2553
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. 2524
- หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ สร 1004/ว 4 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2525
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32,
36, 37 และ 38
- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522 มาตรา 34 , 35
และ 36
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 40
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

- 51 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

7) การอนุ มั ติ การเช่า การโอนสิ ทธิ การเช่ า การโอน
แบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่าตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด การต่อสัญญาเช่า การจัดทาสัญญาเช่า
ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ ดินวัดร้าง เพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัย และมีเนื้ อที่รายละไม่เกิ น 200 ตารางวา โดยคิ ด
อัตราค่าเช่า ค่าบารุงศาสนสมบัติกลาง และค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ ตามที่ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติกาหนด
ให้จังหวัดมีอานาจจัดทาสัญญาเช่า ได้คราวละไม่เกิน 3 ปี
ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่า
ที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต้อง
ได้รับอนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
8) การอนุ มั ติ การเช่ า การโอนสิ ทธิ การเช่ า การโอน
แบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่าตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญาเช่า
อาคารศาสนสมบัติกลาง เพื่ออยู่อาศัย และหรือเพื่ออยู่อาศัย
และประกอบการค้า โดยคิดอัตราค่าเช่า ค่าบารุงศาสนสมบัติ
กลาง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด ให้มีอานาจจัดทาสัญญาเช่าได้คราวละไม่เกิน
3 ปี ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าเฉพาะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9) การอนุ มั ติ การเช่ า การโอนสิ ทธิ การเช่ า การโอน
แบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่าตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง หรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้ทานา
และคิดค่าเช่าไม่เกินขั้นสูงที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อ
การเกษตรกรรม ประจาตาบลกาหนดไว้ โดยอนุโลมตาม
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 โดยคิดอัตราค่าบารุงศาสนาสมบัติกลาง
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ กาหนดไว้ ให้ มี อานาจจั ด ทาสั ญ ญาเช่ า ได้
มีกาหนดคราวละไม่เกิน 3 ปี ยกเว้นการเปลี่ ยนแปลง

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 40
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 40
- ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย มและเงิ น บ ารุ ง
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 40
- ระเบี ย บส านั ก งานพระพุ ท ธ
ศาสนาแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย มและเงิ น บ ารุ ง
ศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 52 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

วัตถุป ระสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์หรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติ
จากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอน
แบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุป ระสงค์การเช่าตามประเภทที่ส านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติกาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทา
สัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อใช้
ท าสวน โดยคิ ด อั ต ราค่ า เช่ า ค่ า ธรรมเนี ย มและอื่ น ๆ
ตามที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด ให้มีอานาจ
จัดทาสัญญาเช่าได้ มีกาหนดคราวละไม่เกิน 3 ปี ยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดิน
เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ห รือ เพื่อ การพัฒ นาปรับ ปรุง
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
11) การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การโอน
แบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่าตามประเภทที่สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด การต่อสัญญาเช่า และการจัดทาสัญญา
เช่าที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้าง เพื่อทาการ
เพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ ยวผลประโยชน์ครั้งแรกได้
ภายใน 12 เดือน และให้คิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม
และอื่น ๆ ตามที่ส านัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ง ชาติ
กาหนด ให้มีอานาจจัดทาสัญญาเช่าได้ กาหนดคราวละไม่
เกิน 3 ปี ยกเว้นการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติจ ากส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
12) การขอรัง วัด ออกโฉนดที ่ด ิน สอบเขตแบ่ง แยก
รวมโฉนดที่ดิน การระวังชี้แนวเขตและรับรองเขตที่ดิน
ศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
13) การเปลี่ ย นชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล ในสั ญ ญาเช่ า รายปี และ
สัญ ญาเช่า นานปี โดยคิด อัต ราค่า ธรรมเนีย มตามที่
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกาหนด

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
มาตรา 32, 36, 37 และ 38
- พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
พ.ศ. 2505 มาตรา 32 ทวิ
มาตรา 40

- 53 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

29 สานักงานสถิติ
จังหวัด
30 สานักงานพลังงาน
จังหวัด

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

14) การอนุ ญ าตปลู ก สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม และ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ดัดแปลงบ้ านพั กอาศัย หรื ออาคาร สิ่ ง ปลู กสร้างของ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกชนและหน่ วยงานราชการในที่ดินศาสนสมบัติกลาง
หรือที่ดินวัดร้างที่ให้เช่า ยกเว้นอาคารและหรือสิ่งปลูก
สร้างในที่ดินที่เช่าเพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
15) การออกหนังสือรับรองสภาพวัด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
16) การขอใช้ ที่ ดิ น ของทางราชการเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ มาตรา 32, 36, 37 และ 38
พระพุทธศาสนา
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2557
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
17) การโอนและเปลี่ ยนงบประมาณรายจ่ ายที่ ได้ รั บการ - ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
จั ด สรรงบประมาณในงบรายจ่ า ยใดๆ ภายใต้ แ ผน งบประมาณ พ.ศ. 2548
งบประมาณฯ เดียวกันและสานักเบิกเดียวกัน
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
18) การโอนและหรือเปลี่ยนรายการงบประมาณรายจ่ายที่ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกัน
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
19) โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย - กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง
ในงบประมาณรายจ่ า ยต่ า งๆ ภายใต้ แ ผนงบประมาณ ประกาศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เดียวกันไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
การแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้ าที่และการออกบัตรประจาตัว - คาสั่งสานักงานสถิติแห่งชาติ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถิติ ที่ 143/2553 ลงวันที่ 26
พ.ศ. 2550 ในการปฏิบัติงานสามะโน/สารวจ และโครงการ พฤษภาคม 2553
ต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน
1) การอนุ ญาตประกอบกิจการ การต่ออายุใบอนุญาต - พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
การออกใบอนุ ญาตแก้ไขเปลี่ ยนแปลง การออกใบแทน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่
ใบอนุ ญาตและการโอนใบอนุญ าตประกอบกิจ การก๊า ซ แก้ไขเพิ่มเติม
ปิโตรเลียมเหลว ดังต่อไปนี้
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
1.1) สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภท วิธ ีก าร และเงื ่อ นไขเกี ่ย วกับ
โรงบรรจุ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
1.2) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
สถานที่ใช้ลั กษณะที่สาม ยกเว้นกรณีใช้ถังเก็บและจ่าย กิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
ก๊าซแบบทรงกลม หรือแบบถังเย็น
1.3) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโ ตเลียมเหลว ประเภท
ร้านจาหน่าย ลักษณะที่สอง

- 54 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ
1.4) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
1.5) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
2) การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าตแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงการออกใบแทนใบอนุ ญ าตและการโอน
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการถั งขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว
ประเภทรถขนส่ งก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ที่ จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ
3) การพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบผลการทดสอบ และ
ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือถังขนส่ง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรณีครบวาระ รวมถึงระบบท่อ และ
อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการประกอบกิ จ การก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว ในพื้นที่ห รือจดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่
รับผิดชอบ
3.1) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ
3.2) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
สถานที่ใช้ลั กษณะที่สาม ยกเว้นกรณีใช้ถังเก็บและจ่าย
ก๊าซแบบทรงกลม หรือแบบถังเย็น
3.3) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
3.4) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
4) การต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญ าตแก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลง การออกใบแทนใบอนุ ญ าตและการโอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ามัน ประเภทรถขนส่ง
น้ามัน ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หรือประกอบกิจการในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
5) การออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการสถานที่ เก็ บรั กษา
น้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3
6) รับจดทะเบี ยนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ามันตาม
มาตรา 10 และมาตรา 11

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื ่อ นไขเกี ่ย วกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธ ีก าร และเงื ่อ นไขเกี ่ย วกับ
การแจ้ง การอนุญาต และอัตรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ามัน
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ การค้าน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
7) รั บแจ้ งและออกใบรั บแจ้ งเป็ นผู้ ขนส่ งน้ ามั นเชื้อเพลิ ง - พระราชบัญญัติ การค้าน้ามัน
มาตรา 12
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

- 55 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ
8) รับแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ แจ้งเลิกประกอบกิจการของ
ผู้ ค้ ามาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ ขนส่ งน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
มาตรา 12
9) รับชาระค่าธรรมเนียม คาขอ ใบทะเบียนและค่าธรรมเนียม
รายปี สาหรับผู้ค้าน้ามันมาตรา 10 มาตรา 11 และผู้ขนส่ง
น้ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12
10) สั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้าน้ามันมาตรา 10 มาตรา
11 และผู้ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงมาตรา 12 ตามมาตรา 15

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

- พระราชบัญญัติ การค้าน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ การค้าน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติ การค้าน้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
11) ดาเนินคดีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้า - พระราชบัญญัติการค้า น้ามัน
น้ามันเชื้อเพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ เชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 และที่
รวมถึงการแจ้ งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการ แก้ไขเพิ่มเติม
ดาเนิ นคดีดังกล่ าวข้ างต้ น และการเปรี ยบเทียบปรับตาม
ระเบียบเปรียบเทียบปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกาหนด
12) เปรียบเทียบปรับบรรดาความผิด ตามพระราชบัญญัติ - คาสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตราย
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือมี ที่ 7/2556 ลงวันที่ 22 มีนาคม
โทษปรับสถานเดียวสาหรับวัตถุอันตราย (ก๊าซปิโ ตรเลียม) 2556
ที่ ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งานรั บ ผิ ด ชอบในเขตท้ อ งที่ จั ง หวั ด
รับผิดชอบ โดยให้ดาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการในการเปรี ยบเทียบ
ปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
13) การควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อน้ามัน - ค าสั่ ง กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ที่
และอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงการขนส่งน้ามันโดยถังขนส่ง 45/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
น้ามัน พ.ศ. 2558 สาหรับถังขนส่งน้ามันที่มีอยู่ก่อนวันที่ 2561
กฎกระทรวงการขนส่งน้ามันโดยถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้
14) การควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อน้ามัน - ค าสั่ ง กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ที่
และอุปกรณ์ ครบวาระหกปีตามกฎกระทรวงการซ่อมบารุง 45/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
ถังเก็บน้ามันและถังขนส่งน้ามัน พ.ศ. 2560
2561
15) การควบคุมการทดสอบถังขนส่งน้ามัน ระบบท่อน้ามัน - ค าสั่ ง กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน ที่
และอุ ปกรณ์ ตามกฎกระทรวงควบคุ มไอน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง 45/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550
2561
16) การแต่ งตั้ งบุ คคลผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ าใช้ ง านในระบบ KTB - หนัง สือ กระทรวงการคลัง
Corporate Online
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109
ลงวั น ที่ 9 กั น ยายน 2559
และด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/
ว 178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560

- 56 ที่

ส่วนราชการ
ที่รับมอบอานาจ

เรื่องที่มอบอานาจ

หลักเกณฑ์การใช้อานาจ

17) การอนุ มั ติ การจั ดหา การติ ดตั้ ง การย้ ายโทรศั พท์
พื้ น ฐานประจ าสถานที่ ของส่ ว นราชการ และการขอใช้
โทรศั พท์ พื้ นฐานประจาสถานที่ ของทางราชการ เพื่ อโทร
ทางไกลในประเทศหรือโทรทางไกลต่างประเทศ

- ห นั ง สื อ ส า นั ก เล ข าธิ ก า ร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุ ด ที่ นร
0506/ว 158 ลงวั น ที่ 30
กันยายน 2553

