คาสั่งกรมสรรพสามิต
ที่ 669/2550
เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
(และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-6)
______________
เพื่อให้การปฏิบต
ั ิราชการของกรมสรรพสามิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.
2539 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เลือ
่ นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการการ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมต
ั ิให้เดินทางไปราชการและการจัด
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
พ.ศ. 2545 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2546 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานราชการ พ.ศ. 2548 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล อธิบดีกรม
สรรพสามิตจึงออกคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
1.1 คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 590/2546 เรื่อง มอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปฏิบต
ั ิราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
1.2 คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 430/2547 เรื่อง มอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปฏิบต
ั ิราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547
1.3 คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 8/2548 มอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2548
1.4 คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 300/2550 เรื่อง มอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปฏิบต
ั ิราชการแทน
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อธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
(หมายเหตุ : คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 86/2547 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2547 ยกเลิกโดยคาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 430/2547 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกีย
่ วกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547)

ข้อ 2 มอบอานาจหน้าที่ให้ผู้อานวยการสานัก หัวหน้ากลุ่ม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการ
พิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เฉพาะการอนุญาตลาป่วย ครั้งหนึ่งไม่
เกิน 60 วัน การอนุญาตลากิจส่วนตัว ครั้งหนึ่งไม่เกิน 30 วัน การลาคลอด และการลาพักผ่อน
“ข้อ 3 มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค ปฏิบต
ั ิราชการแทนอธิบดี ภายใน
เขตท้องทีค
่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 การดาเนินการสรรหา จ้าง ให้ลก
ู จ้างชั่วคราวได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เลิก
จ้างและลาออก
3.2 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (ยกเว้นการจัดทาประกาศ
รับสมัคร) ลงนามในสัญญาจ้าง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบต
ั ิงาน และบอกเลิกสัญญา
จ้างกับพนักงานราชการก่อนครบกาหนดตามสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
3.3 การดาเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบต
ั ิหน้าที่ราชการ
3.4 การสั่งให้ขา้ ราชการรักษาราชการแทนตาแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ในกรณีไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
3.5 การสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษลงมา
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา เว้นแต่การรักษาการในตาแหน่งเพื่อประเมินผลงานในตาแหน่งประเภทวิชาการ
“3.6 การสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการมาปฏิบต
ั ิหน้าที่”
(ความใน 3.6 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คาสัง่ กรมสรรพสามิต ที่ 352/2553 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพสามิต เกีย
่ วกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553)

3.7 การอนุมัตใิ ห้สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ในสานักงาน
สรรพสามิตภาค
- เดินทางไปราชการ จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และออกตรวจปราบปราม
- เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผูด
้ าเนินการ โดยต้องทาความตกลง
กับสานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อน
3.8 การอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติ
3.9 การเสนอเลือ
่ นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3.10 การพิจารณาอนุญาตการลาของสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ในสานักงานสรรพสามิตภาค และการลาในส่วนที่เกินอานาจของสรรพสามิตพื้นที่
“3.11 การดาเนินการทางวินย
ั แก่ลูกจ้างและพนักงานราชการ”
(ความในข้อ 3.11 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 487/2553 เรือ
่ ง มอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553)

3.12 การพิจารณา การออกคาสั่ง และการดาเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบต
ั ิเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3.13 เรื่องอื่นๆ
- การดาเนินการพัฒนาข้าราชการ
- การอนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันในตาแหน่งประเภทเดียวกัน
- การดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญข้าราชการ และการขอรับบาเหน็จ
ลูกจ้าง”
(ความในข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คาสัง่ กรมสรรพสามิต ที่ 57/2553 เรือ
่ ง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553)
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“ข้อ 4 มอบอานาจหน้าที่ให้สรรพสามิตพื้นที่ปฏิบต
ั ิราชการแทนอธิบดี ภายในเขตท้องที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 การดาเนินการสรรหาลูกจ้างชัว่ คราว
4.2 การดาเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพือ
่ จ้างเป็นพนักงานราชการ (ยกเว้นการ
จัดทาประกาศรับสมัคร)
4.3 การสั่งให้ขา้ ราชการรักษาการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการลงมา
ประเภททัว่ ไป ระดับอาวุโสลงมา เว้นแต่การรักษาการในตาแหน่งเพื่อประเมินผลงานในตาแหน่งประเภท
วิชาการ
4.4 การอนุมัตใิ ห้ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เดินทางไปราชการ เข้าร่วม
ประชุม และออกตรวจปราบปราม
4.5 การอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติ
4.6 อนุญาตให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ โดย
ต้องทาความตกลงกับสานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อน”
(ความในข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คาสัง่ กรมสรรพสามิต ที่ 681/2551 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
สรรพสามิต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551)

ข้อ 5 ยกเลิก
(ความในข้อ 5 ยกเลิกโดย คาสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 681/2551 เรือ
่ ง มอบอานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551)

ข้อ 6 คาสั่งใดที่ออกก่อนคาสั่งนี้ซึ่งขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้ให้ใช้คาสั่งนี้บังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันออกคาสั่งนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เอกศักดิ์ โอเจริญ
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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