
 
(ครุฑ) 

 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระรวงพลังงาน 
ที่ ๕๖/๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงบประมาณใหผูวาราชการจังหวัด 
 

 เพื ่อ ให การบร ิหารงานแบบบูรณาการของผู ว า ราชการจ ังหว ัดทุกจ ังหว ัด   (ยกเว น
กรุงเทพมหานคร)   มีประสิทธิภาพ    ฉะนั้น   อาศัยตามมาตรา ๒๑    และมาตรา ๓๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๖  ขอ๒๔ ขอ๒๕ ขอ๒๖  และขอ๒๘  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร 
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.๒๕๔๖  และหนังสือสํานักงบประมาณที่กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ 
ในการบริหารงบประมาณตามโครงการถายโอนบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป    

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๕  ปลัดกระทรวงพลังงาน  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี  สระบุรี   
ชลบุรี  ราชบุรี นครราชสีมา  ขอนแกน  อุบลราชธานี  นครสวรรค  พิษณุโลก  เชียงใหม  สุราษฎธานี และสงขลา 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพลังงาน  ดังตอไปนี้ 

๑. อํานาจการจัดซื้อ  จัดจาง 
๒. อํานาจการโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
๓. อํานาจการใชเงินเหลือจาย 
๔. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
๕. การเปลี่ยนแปลงรายการ  โดยไมทําใหวัตถุประสงคเปาหมายเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่ ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

(ลงชื่อ)  นายเชิดพงษ  สิริวิชช 
 

(นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 
 ปลัดกระทรวงพลังงาน   

 
 
 
 
 
 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ที่ ๕๕/๒๕๔๗ 

เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
 

 เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร) มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๘ (๕)   แหงพระราชบัญญัติ  
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔    แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน     
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕   และหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่   นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๔๗   ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๖   
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริการงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงพลังงาน  จึงมอบอํานาจ 
ใหผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแกน  อุบลราชธานี นครสวรรค  พิษณุโลก   
เชียงใหม  สุราษฎรธานี  และสงขลา  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพลังงาน  ดังตอไปนี้ 

๑. การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการในการ 

แตงตั้ง (ยาย) หรือไมยายขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๘  ลงมาในราชการบริหารสวนกลาง  ที่ไป 
ปฏิบัติงานในจังหวัด 

๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงินเดือนแกขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๘  ลงมา  ในราชการบริหารสวนกลาง  ซึ่งปฏิบัติงานในภูมิภาค 
แกสวนราชการตนสังกัดได 

๓. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
โดย  ก.พ.  เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการใน 

พื้นที่  จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษา 
ทองถิ่นเพื่อการปฏิบัติงาน  มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืน 
กับประชากรในพื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ 

ราชการ  ตามหลักเกณฑ  ที่  ก.พ.  กําหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                                                      ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 

 
 (ลงชื่อ)       นายเชิดพงษ  สิริวิชช 
 

(นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 
ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 



  

 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

ที่  ๑๖๐/๒๕๔๖ 
เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 

 

เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด(ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร)  มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๘(๕)  แหงพระราช 
บัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.๒๕๓๔  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕  และหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๙.๕/๑๐๔๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน  
๒๕๔๖  เรื่อง  การมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด  ปลัดกระทรวงพลังงาน  จึงมอบ 
อํานาจใหผูวาราชการจังหวดัปทุมธานี   สระบุรี   ชลบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา  ขอนแกน  อุบลราชธานี  นครสวรรค 
พิษณุโลก  เชียงใหม  สุราษฎรธานี  และสงขลา  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพลังงาน  ดังตอไปนี้ 

๑. การดําเนินการทางวนิัย 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  สําหรับขาราชการ 
พลเรือนสามัญทุกระดับ 

๒. ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
๓. ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
๔. ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 

๒. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 

โดยที่ ก.พ.เห็นวามีเหตุพิเศษในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการในพื้นที่ จึง 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาทองถิ่นเพื่อ 
ปฏิบัติงาน มีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น  และมีคุณลักษณะกลมกลืนกับประชากรใน 
พื้นที่เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงโดยใชวิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตาม 
หลักเกณฑ  ที่ก.พ.  กําหนด 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
(ลงชื่อ)     นายเชิดพงษ  สิริวิชช  
 

(นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 
 ปลัดกระทรวงพลังงาน 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ที่  58 / 2546 

เรื่อง  การมอบอํานาจใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
                             พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 
 
 ตามที่ไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  พ.ศ.  2545 ดังนั้น 
เพื่อใหดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา  การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  ตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  และประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง 
การกําหนดแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑสําหรับการดําเนินการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Auction) เปนไปดวยความเหมาะสม มีความคลองตัวในทางปฏิบัติ ดังนั้น อาศัย 
อํานาจตามความในขอ  9  แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
จึงมอบอํานาจในการดําเนินการจัดซื้อ  จัดจาง  และจัดหา  ดังนี้ 

1.  อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  ครั้งหนึ่ง  ในวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา   
วิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหาในรูปแบบการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงิน   ดังตอไปนี้ 

1.1 รองปลัดกระทรวง  ไมเกิน  50  ลานบาท  (หาสิบลานบาทถวน) 
1.2 ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศนูย/ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานภูมิภาค                                

ไมเกิน  20  ลานบาท  (ยี่สิบลานบาทถวน) 
1.3 ผูวาราชการจังหวัด  เฉพาะงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่จัดสรร      

และโอนใหสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่  1-12  ไปเบิกจายจังหวัด  ในสวนที่เกิน  20  ลานบาท 
2.  อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง  โดยวิธีพิเศษ  ใหผูดํารงตําแหนงในขอ  1.1,1.2  มีอํานาจ 

อนุมัติไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่ไดรับมอบไวในขอ  1 
3.  การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  ทุกกรณี  ใหรองปลัดกระทรวงมีอํานาจ 

ในการสั่งจางไดในอํานาจของปลัดกระทรวง  ตามวงเงินที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนด 

4.  ผูรับมอบอํานาจตามขอ  1.2  จะตองไดรับการจัดสรรงบประมาณไวโดยเฉพาะแลว 
 
                
 
 
 



  

- 2 - 
 
  
 5.อํานาจการสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญา  การตออายุสัญญา  และการยกเลิกสัญญา 
ใหเปนอํานาจของรองปลัดกระทรวง 
              6.ยกเลิกคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่  9/2545  ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  2545  และ   
16/2545  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2545 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                                                                                 ส่ัง  ณ  วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2546 
 
 (ลงชื่อ)    นายเชิดพงษ  สิริวิชช 
 

   (นายเชิดพงษ  สิริวิชช)                                         
   ปลัดกระทรวงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมธุรกิจพลังงาน 
 ที่  66 /  2547 

เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
 
 

                  เพื ่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการของผู ว าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามมาตรา 32 และมาตรา 38(7) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2545 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด  (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ความละเอียดดังบัญชี
การมอบอํานาจแนบทายคําสงนี้  และเห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจตอหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการสวนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัดได 
   
 ทั้งนี้  ตั้งแตนี้เปนตนไป  และใหยกเลิกคําส่ังกรมธุรกิจพลังงาน ที่  203/ 2546   ลง
วันที่  29 ตุลาคม  2546  ที่  238/2546  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2546  และที่ 247/ 2546 ลงวันที่  17 
ธันวาคม 2546 

 
                                                                              ส่ัง  ณ  วันที่  25  มีนาคม 2547 
 
 
                                                                     (ลงชื่อ)  นายวิโรจน   คลังบุญครอง 
 
                                                                                ( นายวิโรจน   คลังบุญครอง) 
                                                                                    อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
   บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังกรมธุรกิจพลังงานที่  66/ 2547ลงวันที่ 
25   
มีนาคม  2547 
 

 
เรื่อง 

 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

     มอบโดยอาศัยอํานาจตาม  
    กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ดานการบริหารงาน
บุคคล 

1.    การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 และดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
2. ส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน          สําหรับขาราชการพลเรือน 
สามัญทุกระดับ 
3.   ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญทุกระดับ 
4.    ส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญ 
5.     การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ 
        - ใหผูวาราชการเสนอความเห็นและ 
ขอความรวมมือในการแตงตั้ง (ยาย) หรือ 
ไมยายขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแต 
ระดับ 8 ลงมา 
6.     การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
        -   ใหผูวาราชการจังหวัดเสนอความ  
เห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิน 
เดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 8 ลง
มา  

1.  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
22  กรกฎาคม  2546   เรื่องการ 
มอบอํานาจดานการบริหารงาน 
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัด 
CEO 
2.   พระราชบัญญัติระเบียบขา 
ราชการพลเรือน พ.ศ. 2534 
3.   พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.  
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
4.   หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  
นร  1009.5/1050  ลงวันที่  10  
กันยายน  2546 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐ 
มนตรีวาดวยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังกรมธุรกิจพลังงานที่  66/ 2547ลงวันที่ 
25  มีนาคม  2547 
 

 
เรื่อง 

 

 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

มอบโดยอาศัยอํานาจตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ดานการบริหารงาน
บุคคล (ตอ) 

7.  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา
รับ 
ราชการ 
       -  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ 
สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ใน 
การใชภาษาทองถิ่น เพื่อการปฏิบัติงาน 
มีความรูเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม
ประเพณี 
ของทองถิ่น  และมีลักษณะกลมกลืนกับ
ประชากรในทองถิ่น  เพื่อประโยชนใน
การ 
ปฏิบัติหนาที่ของตําแหนง  โดยใช
วิธีการคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการ 
8.  เล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
9.  การดําเนินการทางวินัย
ลูกจางประจํา 
 

6.  ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจาง 
ประจํา พ.ศ. 2544 และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวา 
ดวยการเบิกจายคาตอบแทน 
พิเศษของขาราชการและลูกจาง 
ประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคา 
จางถึงขั้นสูงของอันดับหรือ 
ตําแหนง พ.ศ. 2544 
7.  ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําสวนราชการ  
พ.ศ. 2537  และ หนังสือ
กระทรวงการคลัง  ดวนมาก  ที่ 
กค.0527.6/ว5 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2539  วาดวยอํานาจ
การลงโทษภาคทัณฑตัดคาจาง
ลดขั้นคาจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บัญชีการมอบอํานาจของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  ปฏิบัติราชการแทน  แนบทายคําส่ังกรมธุรกิจพลังงานที่  66/ 2547ลงวันที่ 
25  มีนาคม  2547 
 

 
เรื่อง 

 
อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน 

     มอบโดยอาศัยอํานาจตาม  
    กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ดานการบริหารงบ 
ประมาณ และพัสดุ 

1. อนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจาง และดําเนินการ
ใด ๆตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ การบริหารการเงินการ
คลัง  และงบประมาณ  ที่เกี่ยวกับการ
ส่ังซื้อ  ส่ังจางดังกลาว  สําหรับ
งบประมาณที่โอนไปเบิกจายตางจังหวัด
ในวงเงินเกินกวา  10  ลานบาท  จนเต็ม
วงเงินอํานาจอธิบดี 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 
2534  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2545 
2.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  
และที่แกไขเพิ่มเติม 
3.  ระเบียบวาดวยวิธีการงบ 
ประมาณ พ.ศ.2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
4.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ. 
2546 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ครุฑ) 
 

คําส่ังกรมธุรกิจพลังงาน 
ที่  26/2546 

เรื่อง   มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
 

            เพื่อใหการบริหารงานแบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด  (ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร)  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามมาตรา  32  และมาตรา  38(7)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
มอบอํานาจ  พ.ศ. 2546  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  จึงขอมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติ 
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ดังนี้ 
  1. ใหยกเลิกคําส่ังกรมธุรกิจพลังงานที่  226/2546  ลงวันที่ 4 

ธันวาคม  2546 เฉพาะ 
การมอบอํานาจใหธุรกิจพลังงานจังหวัด (ชื่อจังหวัด)  ในหนา 3 และหนา 4 

2. มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการ 
แทน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในภารกิจหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายตามรายละเอียดแนบทาย 
คําส่ังนี้ 
  3. ใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายที่ 
เกี่ยวของและรายงานผลการใชอํานาจตอกรมธุรกิจพลังงานเปนประจําทุกเดือน 

4. คําส่ังใดซึ่งขัดหรือแยงกับคําส่ังนี้  ใหยกเลิกและใชคําส่ังฉบับนี้แทน 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2546 
 
 (ลงชื่อ)       นายวิโรจน   คลังบุญครอง 
 

                      ( นายวิโรจน   คลังบุญครอง) 
            อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

 
 



  

 
 หนา 1 

ประกอบคําส่ังกรมธุรกิจพลังงานที่   261/ 2546  ลงวันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2546 
ซึ่งเปนอํานาจของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการ 
แทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่ 

 
อํานาจหนาที่ 

กฎหมาย  ระเบียบ 
คําส่ัง  มติ ครม. 

1 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ 
สถานีบริการกาซ สถานีบรรจุกาซ ไมเกิน 60,000  
ลิตร  ยกเวนสถานีบรรจุกาซที่อยูในลานบรรจุกาซ 
หรือของผูคาตามมาตรา 7 
 

2 การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซของ
ยานพาหนะขนสงกาซทางบกที่จดทะเบียนในเขต 
จังหวัดที่รับผิดชอบยกเวนยานพาหนะขนสงกาซทาง 
บกที่เปนของผูคาน้ํามัน ตามมาตรา 7 หรือผู  
ประกอบการที่ขนสงใหผูคาตามมาตรา 7 

กฎกระทรวงออกตามความใน 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  28  
ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2514 

3 การตออายุที่ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง  ดังตอไปนี้ 
3.1 สถานีเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง 
3.2 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมรวมถึงสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานและสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในเขตคลังน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อการขายสง 

3.3 คลังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อการใชเอง  ไมรวมถึง
คลังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบกิจการ
ไฟฟาสัมปทาน 

พระราชบัญญัตคิวบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

4 4.1   การรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเปนผู       
       คาน้ํามันตามมาตรา 10  และมาตรา 11 

4.2   การรับแจงและออกใบรับแจงเปนผูขนสงน้ํามัน  
        เชื้อเพลิงตามมาตรา 12  
 

พระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

 
 



  

 
หนา 2 

 
 

ลําดับที่ 
 

อํานาจหนาที่ 
กฎหมาย  ระเบียบ 
คําส่ัง  มติ ครม. 

 4.3 การรับแจงเปลี่ยนแปลงรายการและแจงเลิก          
     ประกอบกิจการคาน้ํามันตามมาตรา 10 มาตรา 
11   หรือการขนสงน้ํามันตามมาตรา 12  ของผูคา 
     น้ํามันหรือผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 14 
4.4 การรับชําระคาธรรมเนียมคําขอใบทะเบียนและ  
      คาธรรมเนียมรายป  ตามมาตรา 6 และมาตรา15  
      สําหรับผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 และมาตรา 11
และ ผูขนสงน้ํามันตามมาตรา 12   

 

 
 



  

 
(ครุฑ) 

 
คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ที่  ๓๕๙ / ๒๕๔๘ 
เรื่อง   ยกเลิกการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

 
 

   อนุสนธิ   คําส่ังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ที่  ๒๔๒/ ๒๕๔๘  
ลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  ไป
แลวนั้น 
 

  เนื่องจากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดมีคําส่ังที่ ๒๙๑/ 
๒๕๔๘  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๘  เรื่อง  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ  จํานวน ๗๘ 
อัตรา และคาํส่ังที่  ๒๙๒/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๔๘  เรื่องใหโอนขาราชการ  จํานวน ๖๖ 
ราย ไปสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน  โดยมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘  
และคําส่ังที่  ๓๔๖/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๘  เรื่อง  ยกเลิกการจัดตั้งสํานักงานพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
พื้นที่ ๑- ๑๒  

 
 ดังนั้น  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  จึงขอยกเลิกการมอบอํานาจ
ใหผูวา ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  โดยใหยกเลิกคําส่ังที่ ๒๔๒/๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๙  
กรกฎาคม ๒๕๔๘, คําส่ังที่ ๒๘๙/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๔๖, คําส่ังที่  ๓๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ 
พฤษจิกายน ๒๕๔๖, คําส่ังที่ ๓๗๑/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๖, คําส่ังที่  ๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่  
๑๖  ธันวาคม ๒๕๔๖, คําส่ังที่ ๒๗/๒๕๔๖  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๔๖, คําส่ังที่  ๓๙๔/๒๕๔๖ ลงวันที่  
๒๙ ธันวาคม  ๒๕๔๖, คําส่ังที่ ๓๙๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖, คําส่ังที่ ๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๔๗  และค่ําส่ังที่  ๘๖/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๔๗ 

 ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

(ลงชื่อ)  นางสาวปราณี    รินทรวิฑูรย 
 

(นางสาวปราณี    รินทรวิฑูรย) 
 รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

 


