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บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพลงังาน    

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
1. สํานักงาน

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
1.1  -  มติ คณะรัฐมนตรี 
เมื่อ วันที่ 22  กรกฎาคม  2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2546  

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง - จัดซื้อ  จัดจาง 
- โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
- ใชเงินเหลือจาย 
- เปลี่ยนแปลงสถานที ่
- เปลี่ยนแปลงรายการ  โดยไมทําใหวัตถุประสงค
เปาหมายเปลี่ยนแปลง 

คําสั่ง ที่ 56/2547 
ลว. 22 มี. ค. 47 

  1.2   -  มติ คณะรัฐมนตรี 
เมื่อ วันที่ 22  กรกฎาคม. 2546 
-  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1009.5/1047 ลว. 10 
กันยายน 2546 

การบริหารงานบคุคล ปลัดกระทรวง 
 

- เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการ
พลเรือนสามัญตัง้แตระดับ 8 ลงมา ในราชการบริหาร
สวนกลาง  
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนแกราชการพลเรือนสามญัตั้งแตระดับ 8 ลง
มา ในราชการบรหิารสวนกลาง 
- สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
 

คําสั่ง ที่  55/2547 
ลว. 22 มี.ค. 47 

  1.3   - มติ คณะรัฐมนตรี 
เมื่อ วันที่  22  กรกฎาคม. 2546 
-  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1009.5/1047 ลว. 10 

การบริหารงานบคุคล ปลัดกระทรวง 
 

-  ดําเนินการทางวินัย 
    1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการ
ทางวินัยอยางรายแรง  สําหรับขาราชการพลเรอืน
สามัญทุกระดับ 
    2) สั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

คําสั่ง ที่ 160/2546 
ลว.  30 ก.ย. 46 
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บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพลงังาน    

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
กันยายน  2546 สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทกุระดับ 

    3) ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพล
เรือนสามัญทุกระดับ 
    4) สั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
-  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ     

  1.4  - มติ คณะรัฐมนตรี 
เมื่อ วันที่  22  กรกฎาคม  2546 
-  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535   
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแนวทาง
ขั้นตอนและหลักเกณฑสําหรับการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการ
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(e-Auction) 

การบริหารงบประมาณ ปลัดกระทรวง 
 

- สั่งซื้อหรือสั่งจาง ครั้งหนึ่ง  ในวิธตีกลงราคา  วิธีสอบ
ราคา  วิธีประกวดราคา  วิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหา
ในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
ภายในวงเงินเฉพาะงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานที่จัดสรรและโอนใหสํานักงาน
พลังงานสวนภูมิภาค  
 

คําสั่ง  ที่ 58/2546 
ลว. 11 เม.ย. พ.ศ. 2546 

2. กรมธุรกิจพลังงาน 2.1 -  มติ คณะรัฐมนตรี 
เมื่อ วันที่ 22  กรกฎาคม. 2546 
-  พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
- พ.ร.บ. บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
และทีแ่กไขเพิ่มเตมิ  

การบริหารงานบคุคล 
การบริหารงบประมาณ และพัสดุ 

อธิบด ี
 
 
 
 
 

-  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทาง
วินัยอยางรายแรงสําหรับขาราชการ 
-  สั่งพักราชการ  หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
สําหรับขาราชการ 
-  ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงสําหรับ
ขาราชการ 

คําสั่ง ที่  66/2547 
ลว. 25  มี.ค. 2547 
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บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพลงังาน    

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
- หนังสือ ก.พ.ที่ นร 1009.5/1050  
ลว. 10 กันยายน 2546 
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอาํนาจ  
พ.ศ. 2546  
- ระเบียบ ก. ค. วาดวยการเลื่อนขัน้
คาจาง ลูกจางประจํา  พ.ศ. 2544  
- ระเบียบ ก. ค. วาดวยการเบิกจาย
คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรอืคาจาง
ถึงขั้นสูงของอันดบัหรือตําแหนง พ.ศ. 
2544 
- ระเบียบ ก. ค. วาดวยลูกจางประจําของ
สวนราชการ  พ.ศ. 2537 
- หนังสือ  กค. ดวนมาก ที่ กค.0527.6/ว5 
ลว. 26 มกราคม 2539 วาดวยอาํนาจการ
ลงโทษภาคทัณฑตัดคาจางลดขั้นคาจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  สั่งลงโทษขาราชการ 
-  เสนอความเห็นแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ ตั้งแตระดับ 
8 ลงมา 
-  เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ขาราชการ ระดับ 8 ลงมา 
-  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารบัราชการ 
-  เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจางประจาํ 
-  ดําเนินการทางวินัยลูกจางประจาํ 
-  อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจาง และดาํเนินการใด ๆ  ตาม
ระเบียบ สร. วาดวยการพัสดุ  การบริหารการเงนิการ
คลัง และงบประมาณ  ที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ  สั่งจาง 
ดังกลาว  สําหรับงบประมาณทีโ่อนไปเบิกจาย
ตางจังหวัดในวงเงินกวา 10 ลานบาท จนเต็มวงเงิน
อํานาจอธิบด ี

  2.2   -  มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ  
เมื่อ วันที่ 22  กรกฎาคม. 2546 
- พ.ร.บ   ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติม  
- ระเบียบ สร. วาดวยการมอบอาํนาจ 

อนุมัติ อนุญาต วนิิจฉัยสั่งการ อธิบด ี -  ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซสถานี
บริการกาซ  สถานีบรรจุกาซไมเกนิ 60,000 ลิตร  
ยกเวนสถานีบรรจุกาซที่อยูในลานบรรจุกาซ  หรือของ
ผูคา  ตามมาตรา 7 
-  ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซของ

คําสั่ง ที่ 26/2546 
ลว.  31 ธันวาคม 2546 
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บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพลงังาน    

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
พ.ศ. 2546 
- กฎกระทรวงออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลว. 29 ธ.ค.14 
- พ.ร.บ.ควบคุมน้าํมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

ยานพาหนะขนสงกาซทางบกทีจ่ดทะเบียนในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบยกเวนยานพาหนะขนสงกาซทาง
บกที่เปนของผูคาน้ํามัน ตามมาตรา 7 หรือ
ผูประกอบการที่ขนสงใหผูคา  ตามมาตรา 7 
-  ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
ดังตอไปนี ้
   1)  สถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
   2)  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมรวมถึงสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานและสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงทีอ่ยูในเขตคลังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการ
ขายสง 
   3)  คลังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการใชเอง  ไมรวมถึงคลัง
น้ํามันเชื้อเพลิงทีใ่ชในการประกอบกิจการไฟฟา
สัมปทาน 
- จดทะเบียนและการออกใบทะเบียนเปนผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 
- รับแจงและออกใบรับแจงเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 12 
- รับแจงเปลี่ยนแปลงรายการและแจงเลิกประกอบ
กิจการคาน้ํามันตาม ม. 10,11 หรือการขนสงน้ํามัน
ตามมาตรา 12 ของผูคาน้ํามันหรอืผูขนสงน้ํามันตาม
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บัญชีรายละเอียดการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

ตามกฎหมาย พระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎกีา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ  ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือหนังสือสัง่การ 
กระทรวงพลงังาน    

ลําดับ สวนราชการ  กฎหมาย / ระเบยีบ เรื่อง ผูมีอํานาจ มอบอาํนาจใหผูวาราชการจังหวัด หมายเหต ุ
มาตรา 14 
- รับชําระคาธรรมเนียมคําขอใบทะเบียนและ
คาธรรมเนียมรายป ตาม ม.6 และ ม.15 สําหรับผูคา
น้ํามันตาม ม.10 ม.11 และผูขนสงน้ํามันตาม ม.12 

3. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน 

3.1   -  มติ คณะรัฐมนตรีเมื่อ  
เมื่อ วันที่ 22  กรกฎาคม  2546 
- พ.ร.บ   ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  2534  แกไขเพิ่มเติม 

ยกเลิกการมอบอาํนาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธบิดี 

อธิบดี - เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน  ไดมีคําสั่งที่ 291/2548  
ลว. 30 ส.ค. 48 เรื่อง การตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนขาราชการ จํานวน 78 อัตรา และ
คําสั่ง ที่ 292/2548 ลว. 30 ส.ค. 48 เรื่อง ใหโอน
ขาราชการ จํานวน 66 ราย ไปสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  และคําสั่ง ที่ 346/2548 
ลว. 30 ก.ย. 48 เรื่อง ยกเลิกการจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พื้นที่ 
1 - 12  

ดังนั้นจึงขอยกการมอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัตริาชการแทนอธิบดี  

คําสั่งที่  359/2548 
ลว.  6  ต.ค. 2548 

 


