ผนวก ข ๑/26
ผนวก ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ

แนบท้ายคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ลาดับ ส่วนราชการ
๑ ทุกส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
๑. การกํากับดูแลการบริหารงานบุคคล
การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสังกัด
ส่วนภูมิภาค ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ/พนักงานของรัฐ
ในราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และราชการสังกัด
ส่วนกลางที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ทุกกรณีและทุกขั้นตอน
1.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา
การสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ/
พนักงานของรัฐ และการดําเนินการเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
ในราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค และราชการ
สังกัดส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายทุกขั้นตอน
ทุกกรณี
1.2 การดําเนินการทางวินัยข้าราชการ
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ
และประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา
การดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการ/
พนักงานของรัฐ การดําเนินการทางวินัย
ลูกจ้างประจํา ในราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
และราชการ สังกัดส่วนกลางทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ทุกกระบวนการขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ส่วนการ
พิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษ ให้รายงานผล
การดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ความเห็นชอบหรือ มีความเห็นสั่งการประการ
ใด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการต่อไป
ตามนั้น เช่น การลงนามในคําสั่งลงโทษ
การรายงานส่วนราชการต้นสังกัด และส่งเรื่อง
ให้ อ.ก.พ.สามัญที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามที่
กฎหมายกําหนด เป็นต้น

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๓๗
- ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผนวก ข ๒/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
2. อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานราชการ/พนักงานของรัฐ เดินทางไป
ต่างประเทศได้ในระหว่างการลาตามระเบียบฯ
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ยกเว้น
หัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ
ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
3. การลงนามในคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ของส่วนราชการ เมื่อลงนามแล้วให้เสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
4. การรับรองภาพถ่ายในการขอเหรียญราชการ
ชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชนของข้าราชการ
หรือพนักงานในสายงานที่รับผิดชอบ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕5

สํานักงานจังหวัด ๑. การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่
ระยอง
การลงนามในบัตรประจําตัวของรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ
๒. การออกบัตรประจําตัวลูกจ้างสังกัด
ส่วนราชการต่างๆ ที่กําหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจําตัว

- พระราชบัญญัติบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
บัตรประจําตัวลูกจ้างประจําส่วน
ราชการในสังกัด พ.ศ.๒๕๒๕
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

- ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน
การประดับและกรณีที่ให้ประดับ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.๒๕๑๒
และระเบียบ ว่าด้วยบัตรประจําตัว
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เกี่ยวกับการเช่าบ้าน การรับรองสิทธิการเบิก
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่า
ค่าเช่าบ้าน ของหัวหน้าส่วนราชการ
บ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
6. อนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของหัวหน้า - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ส่วนราชการ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่า
บ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
7. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
การรักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วนราชการ
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓
8. การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามที่กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับและคําสั่งกําหนดให้เป็นอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๒
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ลาดับ

๓

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
3. การปฏิบัติราชการในฐานะนายทะเบียนประจํา
จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กร
ของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

ที่ทําการปกครอง ๑. การดําเนินการตามระเบียบการสอบสวน
- ข้อบังคับ มท.ว่าด้วยระเบียบการ
จังหวัดระยอง
คดีอาญาในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ดําเนินคดีอาญาบางประเภท ใน
จังหวัดอื่น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๐
๒. การออกหนังสือสําคัญแก่กรรมการกลาง
- พระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาสา พัฒนาและปูองกันตนเอง
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๑
๓. การพิจารณาจัดตั้ง การควบคุมและการเพิก
- พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ ๑
ถอนสมาคมและมูลนิธิ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่ได้ตรวจชําระใหม่
พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตาม
ความในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคม
4. การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงแรม
- พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547
พ.ศ.2547
- กฎกระทรวง กําหนดประเภทและ
(1) การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
โรงแรม พ.ศ.2551
(2) การอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจโรงแรม - ประกาศ มท.เรื่อง แต่งตั้งนาย
(3) การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ทะเบียนตาม พ.ร.บ.โรงแรม
โรงแรม
พ.ศ.2547
(4) การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงแรม
(5) การออกใบรับแจ้งการจัดตั้งผู้จัดการ
โรงแรม
(6) การออกใบรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรม
(7) การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรม
(8) การลงนามบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547
ยกเว้น
(1) การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม
(ตั้งใหม่)
(2) การสั่งพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต
(3) การอนุญาตให้เพิ่มหรือลดจํานวนห้องพัก
อันมีผลกระทบถึงโครงสร้างของโรงแรม
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ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
5. การดําเนินการงานตามพระราชบัญญัติสถาน
- พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
บริการ พ.ศ.2509
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1) การอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
บริการ
(2) การอนุญาตให้ย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือต่อเติมสถาน บริการ
(3) การออกใบแทนใบอนุญาต
(4) การอนุญาตโอนใบอนุญาตกรณีตกทอด
ทางมรดก
ยกเว้น
(1) การอนุญาตให้จัดตั้งสถานบริการ (ตั้งใหม่)
(2) การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาต
6. การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการพนัน
- ระเบียบว่าด้วยการเล่นการพนัน
พ.ศ.2478
ชนไก่หรือกัดปลา พ.ศ.2552
(1) การดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเล่น - กฎกระทรวง ฉบับที่ 17
การพนันชนไกหรือกัดปลา
(พ.ศ.2503) ออกตามความใน
(1.1) อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478
เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา
(1.2) การอนุมัติจัดให้มีการเล่นการพนัน
ชนไก่หรือกัดปลา
ยกเว้น
(1) การอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
หรือกัดปลา (ตั้งใหม่)
(2) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการ
เสี่ยงโชค โดยวิธีใดๆ ในการประกอบ
กิจการค้าหรืออาชีพ
7. การดําเนินการทางวินัยของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกกระบวนการขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ส่วนการ
พิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษ ให้รายงานผล
การดําเนินงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบหรือ มีความเห็นสั่งการ
ประการใด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ดําเนินการต่อไป ตามนั้น
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ลาดับ ส่วนราชการ
๔ สํานักงานส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ระยอง

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๑. การลงนามในบัตรประจําตัวสมาชิกสภาท้องถิ่น - พ.ร.บ. บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เว้นแต่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การอนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น กรณี อบจ.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เว้นแต่การเดินทาง
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕55
ไปราชการต่างประเทศ
๓. การดําเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ศ.๒๔๗๕
๔. การดําเนินการจัดเก็บภาษีปูาย
- พ.ร.บ. ภาษีปูาย พ.ศ.๒๕๑๐
๕. การพิจารณาอนุญาตและควบคุมการดําเนินการ - พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
ฆ่าสัตว์
จําหน่ายสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕
๖. การลงนามในตั๋วรับจํานําของสถานธนานุบาล
- หนังสือที่ มท ๐๘๑๔/ว ๒๕๐๑
ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะ
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและการลงนามใน
ฐานะผู้ประสานงานแจ้งการถือปฏิบัติ
7. การพิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
8. การสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพข้าราชการส่วน - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ท้องถิ่นกรณีผู้รับบํานาญอายุตั้งแต่ 65 ปี
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
บริบูรณ์ขึ้นไป
ท้องถิ่น พ.ศ.2546
9. การขอโอนเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10. การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
11. การอนุมัติให้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
12. อนุมัติร่างประกาศผู้อํานวยการทางหลวง
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
ท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
บรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
13. การอนุญาตการลาทุกประเภท สําหรับ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
สมาชิกท้องถิ่น (กรณี อบจ., เทศบาลนคร,
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
เทศบาลเมือง)
ท้องถิ่น พ.ศ.2547

ผนวก ข ๖/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
14. การอนุญาตให้ข้าราชการองค์การบริหาร
- ตามข้อ 319 ของประกาศ
ส่วนจังหวัดระยองซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
ในระหว่างการลาหรือในระหว่าง
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
วันหยุดราชการ
เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม
พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 เมษายน
2556
15. การอนุญาตให้พนักงานจ้างองค์การบริหาร
- ตามข้อ 2 ของประกาศ
ส่วนจังหวัดระยองซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
ในระหว่างการลาหรือในระหว่าง
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง
วันหยุดราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน
2547 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดระยอง
เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพิ่มเติม
พ.ศ.2555 ลงวันที่ 23 เมษายน
2556
16.การอนุญาตให้พนักงานเทศบาล ซึ่งประสงค์จะ - ตามข้อ 348 ของประกาศ
ไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่าง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
วันหยุดราชการ (กรณี เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง) จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของ
พนักงานเทศบาล เพิ่มเติม
พ.ศ.2555 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556
17. การอนุญาตให้พนักงานจ้างของเทศบาล
- ตามข้อ 2 ของประกาศ
ซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลา
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ
จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
(กรณี เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง)
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
21 มกราคม 2557 ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลาของพนักงานเทศบาล
เพิ่มเติม พ.ศ.2555 ลงวันที่ 4
มกราคม 2556
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18.การขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (กรณี อบจ.,
เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง)

19.ขยายเวลาการประชุมสภาของ (อบจ.ระยอง,
ทน.ระยอง ทม.มาบตาพุด, ทม.บ้านฉาง)
20. เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ (ทน.ระยอง ,
ทม.มาบตาพุด,ทม.บ้านฉาง)
21. การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตําแหน่ง
สายงานผู้บริหารตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่ง

22. การดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับ
ทุนการศึกษาของข้าราชการในสังกัด
23. การพิจารณาอนุมัติหักเงินรายได้จากการ
ฝึกอบรมแต่ละครั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรม
24. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

25. ลงนามในบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานทางหลวง
ท้องถิ่น สําหรับทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนตําบล
26. การแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และอนุมัติการทําลายหนังสือ กรณี
อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 49
- พระราชบัญญัติบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 32
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 32 และ
มาตรา 38
- ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
รายได้จากการฝึกอบรมของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 5
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 6
ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 ข้อ
15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18
- พระราชบัญญัติทางหลวงท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงแบบบัตรประจําตัวเจ้า
พนักงานทางหลวง สําหรับทางหลวง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
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กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
27. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สนิ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ข้อ 15
1. การให้ความเห็นชอบประกอบการเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้สร้างโรงมหรสพและการขอต่อ
ใบอนุญาตโรงมหรสพประจําปี
2. เสนอความเห็นต่อกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เพื่อขออนุญาตปลูกสร้างดัดแปลง
ต่อเติม ซ่อมแซมโรงมหรสพ และการอนุญาต
ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ หรือต่อใบอนุญาตให้
ใช้สถานที่แสดงมหรสพ
3. กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน
พ.ศ.๒๕๓๕
4. กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.๒๕๓๕
5. พิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือ
เขตราชการอื่นเกี่ยวกับก่อสร้างอาคาร

6

สํานักงานที่ดิน
จังหวัดระยอง

๑. การอนุมัติให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
กรณีจําเป็น เป็นการเฉพาะราย

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
- กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ประเภทและระบบความ
ปลอดภัยของมหรสพ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตให้
ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ.๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่ ๓
พ.ศ.๒๕๔๓

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
มาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ทวิ
- ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒)
ข้อ ๗
๒. การอนุมัติให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
กรณีเป็นที่ดินที่มีหลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน
มาตรา ๕๙
ซึ่งแสดงว่าได้สิทธิในที่ดินมาโดยชอบด้วย
- กฎกระทรวง ฉ.๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)
กฎหมาย และเป็นที่ดินที่ปรากฏว่าได้ตั้งอยู่
ออกตามความใน พ.ร.บ. ให้ใช้
ในเขตปุาไม้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
- ระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒)
- ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
๓. การอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการทํา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๓๒)
ประโยชน์ ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖
เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖
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๔. การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
มาตรา ๘ ตรี
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการออก
๕. การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ.๒๕๑๗
ที่หลวง (น.ส.ล.)
- ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิก
ถอนหรือแก้ไขหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง พ.ศ.๒๕๒๙
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖
๖. การออกคําสั่งให้ผู้ที่มีสิทธิตามใบจองที่ไม่ปฏิบัติ - ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
มาตรา ๓๒
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดหรือเงื่อนไข
ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ออกไปจาก
ที่ดินของรัฐและให้ขาดสิทธิอันพึงจะได้ตาม
ระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันที
๗. การอนุมัติจําหน่าย (ส.ค.๑) ออกจาก
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๓/๒๕๑๓
ทะเบียนการครอบครองที่ดินกรณีปรากฏ
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓
แน่ชัดว่าที่ดินแปลงนั้นผู้แจ้งไม่มีสิทธิโดยชอบ
ข้อ ๑
ด้วยกฎหมาย
๘. การอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ที่ดินของนิติบุคคลเพื่อ - ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗
การศาสนา ได้แก่ วัดวาอาราม วัดบาทหลวง
มาตรา ๘๔
โรมันคาทอลิก มัสยิดอิสลาม และมูลนิธิ
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๙๕/๒๕๔๖
เกี่ยวกับคริสตจักร
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
- หนังสือกรมที่ดิน ด่วนมาก
ที่ มท ๐๕๑๕/ว ๘๑๙๐ ลงวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖
๙. การสั่งการแก้ไขทะเบียนการครอบครองที่ดิน
- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
กรณีที่ปรากฏหลักฐานการแจ้งการครอบครอง
ที่ ๑๒๔๔/๒๔๙๗ ลงวันที่ ๙
ที่ดิน (ส.ค. ๑) ว่ามีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน
พฤศจิกายน ๒๔๙๗ ข้อ ๙
เช่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองฯ โดยให้ - หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๕๕๑๖/๒๕๐๒
แก้ทะเบียนการครอบครองที่ดินได้ตามกรณี
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๒ ข้อ ๑(๑)
๑๐. การถอนคืนเงินรายรับสําหรับสํานักงาน
- คําสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ดินในสังกัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคโดยขอทํา
ที่ ๖๙๑๒๕/๒๔๙๗ เรื่อง ระเบียบ
การตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
การหักรายรับรายจ่ายและถอนคืน
เงินรายรับ
- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖

ผนวก ข ๑๐/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
๑๑. การพิจารณาสั่งการกรณีภรรยาคนต่างด้าว
ซึ่งหย่ากันและขอซื้อที่ดินในเขตจังหวัด
๑๒. การอนุมัติรังวัดเฉพาะรายเป็นกรณีพิเศษ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๘๔๙๒/๒๔๙๗
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๗
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สํานักงาน
๑. การลงนามใบอนุญาตให้เช่า จําหน่ายวัสดุเทป
วัฒนธรรมจังหวัด
โทรทัศน์
ระยอง
๒. การออกหมายเลขรหัสจังหวัดประจํา ม้วนเทป
๓. การอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยน
หรือจําหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ วัสดุ
โทรทัศน์
4. การแต่งตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดก
ทางวัฒนธรรม

- พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทป
และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

8

สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

๑. การอนุญาตให้ดําเนินการเกี่ยวกับการสร้างวัด
การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิก
2. การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
3. การดูแลและจัดการศาสนสมบัติวัด
4. การทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัด
ประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและศาสนสมบัติ
5. การดําเนินการยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์
6. การดําเนินการยกวัดราษฎรให้เป็นพระอาราม
หลวง
7. การขอรับเงินบูรณะช่วยเหลือวัดที่ประสบภัย
8. การอนุญาตให้เปิดเผยหรือรับรองเอกสารทุก
ชนิดที่มีอยู่ทสี่ ํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
และอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9. การอนุมัติ การเช่า การโอนสิทธิการเช่า การ
โอนแบ่งแยกสิทธิการเช่า การรับเช่าสืบแทน
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าตาม
ประเภทที่สํานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนด การจัดทําสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติ
กลางหรือที่ดินวัดร้าง กรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีเนื้อที่ รายละไม่เกิน
200 ตารางวา
(2) เพื่ออยู่อาศัย และหรือเพื่ออยู่อาศัย และ
ประกอบการค้า

- คําสั่งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ที่ 263/2562 ลงวันที่ 21
มีนาคม 2562

ผนวก ข ๑๑/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

(3) เพื่อใช้ทํานา
(4) เพื่อใช้ทําสวน
(5) เพื่อทําการเพาะปลูกพืชที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ครั้งแรกได้ ภายใน 12 เดือน
ทั้งนี้ ให้คิดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ
ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนด ให้มีอํานาจจัดทําสัญญาเช่าได้กําหนด
คราวละไม่เกิน 3 ปี ยกเว้นการขอเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การเช่า เฉพาะการเช่าที่ดินเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ ต้องได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10. การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลในสัญญาเช่ารายปี
และสัญญาเช่านานปีโดยคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กําหนด
11. การอนุญาตปลูกสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และ
ดัดแปลงบ้านพักอาศัย หรืออาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ของเอกชนและหน่วยงานราชการในที่ดิน
ศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดร้างที่ให้เช่า
ยกเว้นอาคารและหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่า
เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
12. การออกหนังสือรับรองสภาพวัด
13. การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อประโยชน์
แก่พระพุทธศาสนา
14. การออกหนังสือรับรองให้ต่ออายุวีซ่าแก่ชาว
ต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
9

สํานักงานปศุสัตว์ ๑. ประกาศกําหนดเขตเกิดโรคระบาดสัตว์และเขต - พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙
จังหวัดระยอง
สงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์อนุญาตให้ทําลาย
ม.๑๔, ๑๕ และ ๒๐
สัตว์ปุวยด้วย โรคระบาด อนุญาตวิธีการทําลาย
๒. แต่งตัง้ กรรมการประเมินราคาสัตว์
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๙๙)
ออกตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์
พ.ศ.๒๔๙๙

ผนวก ข ๑๒/26
ลาดับ ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
10 สํานักงานสหกรณ์ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการโครงการ
ลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยตาม
จังหวัดระยอง
นโยบายของรัฐบาลผ่านระบบสถาบันเกษตรกร
ระดับจังหวัด
11

สํานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด
ระยอง

1. มีอํานาจดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๕๗/๒๕๔๘
ปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด การทํา
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘
คําชี้แจงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณารับ
ฟูองของศาล การฟูองคดี ยื่นคําให้การแก้ฟูอง
ฟูองแย้ง จัดทําคําให้การเพิ่มเติม ยื่นคําแถลง
ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล จัดทําคํา
ขอหรือคําร้องต่อศาล ในกระบวนพิจารณายื่น
อุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
ปกครองชั้นต้นและดําเนินการใดๆ ใน
กระบวนการพิจารณาจนเสร็จการ รวมทั้งให้มี
อํานาจดําเนินกระบวนพิจารณา ไปในทาง
จําหน่ายสิทธิของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมได้ด้วย เช่น การยอมรับปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรได้ด้วยการยอมรับที่คู่กรณีอีก
ฝุายเรียกร้อง การถอนฟูองการประนีประนอม
ยอมความ การสละสิทธิหรือการใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์ หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ และ
การบังคับคดี รวมถึงให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน
อัยการเป็นทนายความหรือมอบอํานาจให้
พนักงานอัยการฟูองคดีหรือดําเนินคดีปกครอง
แทนคู่กรณีได้
2. การลงนามในหนังสือการตกลงเข้าทําประโยชน์ - คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 92/2561
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว
ลงวันที่ 25 มกราคม 2561
3. การบริหารพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดระยอง

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- คําสั่ง คกก.บริหารโครงการลดภาระ
หนี้ให้ แก่เกษตรกรรายย่อยตาม
นโยบายของรัฐบาลผ่านระบบ
สถาบันเกษตรกร ที่ ๒/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๖

1. การจําหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชําระออกจาก
บัญชีเป็นหนี้สูญ ดังนี้
- หนี้ที่นายจ้างค้างชําระเงินกองทุนประกันสังคม
รายละไม่เกินสองแสนบาท
- หนี้ที่นายจ้างค้างชําระเงินกองทุนเงินทดแทน
รายละไม่เกินห้าหมื่นบาท

- คําสั่งสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ที่ 443/2562
ลงวันที่ 25 เมษายน 2562
- คําสั่งสํานักงานประกันสังคม
ที่ 642/2556 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2556

ผนวก ข ๑๓/26
ลาดับ

ส่วนราชการ
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สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- การอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม
ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสาขา และเบิกเงินสด
ทดรองจ่าย ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมว่าระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
พ.ศ.๒๕๔๗ สําหรับการสั่งจ่ายเงินครั้งละ
ห้าแสนบาท ขึ้นไป
2. การอนุมัติเพื่อยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
อักษรชื่อแสดงสังกัดด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสอง รถราชการ พ.ศ. 2523
ข้างของส่วนราชการ
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 46/2548
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2548
1. การปฏิบัติราชการในฐานะนายทะเบียน
สํานักงานทะเบียนประ จําจังหวัดระยอง
2. เปรียบเทียบความผิดกรณีผู้กระทําผิดยินยอม
ให้เปรียบเทียบ

- คําสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ที่ 385/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
มาตรา 159
- พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน
พ.ศ. 2553 มาตรา 49
- พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. 2554 มาตรา 71
- ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานว่าด้วยการดําเนินคดีอาญา
และเปรียบเทียบผู้กระทําความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และความปลอดภัยในการ
ทํางาน
- คําสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ที่ 267/2562 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2562
3. การอนุมัติเพื่อยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
อักษรชื่อแสดงสังกัดด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสอง รถราชการ พ.ศ. 2523
ข้างของส่วนราชการ
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่
46/2548 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2548

ผนวก ข ๑๔/26
ลาดับ ส่วนราชการ
14 สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๑. การรับจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดหางาน - พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครอง
ของบริษัทจัดหางานซึ่งมีสํานักงานตั้งอยู่ในเขต
คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
จังหวัด
- คําสั่งกระทรวงแรงงานฯ
ที่ ๒๓๕/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งนาย
ทะเบียนและพนักงาน เจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.๒๕๒๘
๒. การขอและการออกบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต - ระเบียบกระทรวงแรงงานและ
ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน
สวัสดิการสังคมว่าด้วยการขอและ
การอออกบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต
ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทน
จัดหางาน พ.ศ.๒๕๓๘
๓. การขออนุญาตและการอนุญาตย้าย สํานักงาน - ระเบียบกระทรวงแรงงานและ
การตั้งสํานักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับ
สวัสดิการสังคมว่าด้วยการขอ
อนุญาตและจัดหางานจากจังหวัดอื่น นอกจาก
อนุญาตและการอนุญาตย้าย
จังหวัดที่ได้รับอนุญาต
สํานักงาน ตั้งสํานักงานชั่วคราวนอก
เขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาตและจัดหา
คนงานจากจังหวัดอื่น นอกจาก
จังหวัดที่ได้รับอนุญาต พ.ศ.๒๕๓๘
๔. การอนุญาตให้นายจ้างพาลูกจ้างไปทํางาน/
- พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
ฝึกงานในต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗
๕. การออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
จัดหางานในประเทศท้องที่จังหวัด
๖. การอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการสํานักงาน
จัดหางานในประเทศ
๗. การเพิกถอน การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร - พ.ร.บ.การทํางานของคนต่างด้าว
เป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
พ.ศ.๒๕๒๑
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
๘. การร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีอาญา
- คําสั่งกรมการจัดหางาน
ผู้กระทําความผิด ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและ
ที่ ๐๒๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ พ.ร.บ.การ
มีนาคม ๒๕๕๓
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙. การรับแจ้งการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา ๘
- พระราชบัญญัติการทํางานของคน
การรับแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวที่เข้ามาใน ต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมาย
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ ๒๖
ว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทํางานอันจําเป็นและ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เร่งด่วน มีระยะเวลาทํางานไม่เกินสิบห้าวัน
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ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
ตามมาตรา ๙ การออกใบอนุญาตทํางานตาม
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๔ สําหรับการแจ้ง การยื่นขอ
อนุญาต และการออกใบอนุญาตทํางานในเขต
จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงท้องที่อื่นที่แจ้ง
และขออนุญาตมาพร้อมกับคําขอนั้นด้วย
๑๐. การออกหนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือ
รับรองตามมาตรา ๑๖ การคืนเงินค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างตามมาตรา ๑๘ สําหรับการนําส่งและ
การขอคืนเงินค่าจ้างในเขตจังหวัดที่ตน
รับผิดชอบ
11. การอนุมัติเพื่อยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
และอักษรชื่อแสดงสังกัดด้านข้างนอกรถยนต์ทั้ง รถราชการ พ.ศ. 2523
สองข้างของส่วนราชการ
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่
46/2548 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2548
12. การเปรี ยบเที ยบปรั บตามกฎหมายว่ าด้ วย - พระราชกําหนดการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการการทํางานของคนงานต่างด้าว การทํางานของคนงานต่างด้าว
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สํานักงานพาณิชย์ ๑. การออกหนังสืออนุญาตให้จําหน่าย มีไว้
จังหวัดระยอง
ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะและ
การต่ออายุหนังสืออนุญาตดังกล่าว รวมทั้ง
การอนุญาตให้นําหรือขนย้ายซึ่งสินค้า
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์
๒. ออกหนังสือรับรองให้บริษัทจํากัด ร้านสหกรณ์
หน่วยงานของทางราชการหรือผู้ที่ทางจังหวัด
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปขอซื้อข้าวสารน้ําตาล
หรือสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพ มาจําหน่าย
ช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคในจังหวัดและวาง
ระเบียบควบคุมดูแลการนําเข้าและจัดจําหน่าย
สินค้าต่างๆ ดังกล่าว
๓. อนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกและนําสินค้า
เข้ามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีรายละเอียด
รายการสินค้าที่มอบอํานาจหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การใช้อํานาจในการพิจารณาอนุญาต
4. การอนุญาต การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
และการพิจารณา ต่ออายุหนังสือประกอบ
การค้าข้าว

- พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์
พ.ศ.๒๔๙๕

- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๑๙๑/๒๕๑๗
- ระเบียบการจําหน่ายข้าวสาร
ขององค์การคลังสินค้าฯ

- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์
ที่ 546/๒๕61
ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61
- พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ.๒๔๘๙
- ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว
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ส่วนราชการ

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
5. สั่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว
พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 149
และหนังสืออนุญาต อื่นๆ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558
ได้ออกให้
- ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว
พุทธศักราช 2489 ฉบับที่ 150
พ.ศ. 2560
1. การต่อใบอนุญาตทุกประเภท

- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ. ปุาไม้
(พ.ศ.๒๔๘๔) พ.ศ.๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๑, ๒, ๓)
- ข้อกําหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530)
ออกตาม พระราชบัญญัติปุาไม้
พ.ศ.2484
2. การปฏิบัติราชการในฐานะนายทะเบียนเลื่อยโซ่ - พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์
ยนต์จังหวัดระยอง เกี่ยวกับการสั่งการ การ
พ.ศ.2545
อนุญาต การอนุมัติฯลฯ
3. แก้ไขหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ - พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.
น้ําบาดาล ตามมาตรา 33
2520 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. สั่งและกําหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาต
- คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่
ประกอบกิจการน้ําบาดาลแก้ไขเพื่อปูองกัน
11/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ําบาดาล
2560 (ข้อ 3-6)
ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา 34
5. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.
2520 หรือ กฎกระทรวง หรือประกาศ
กระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ตามมาตรา 35
6. ดําเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีอาญา และคดี
ปกครอง ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.
2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนดําเนินการใน
ชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล และการบังคับ
คดีดังกล่าวแล้วแต่กรณีจนเสร็จการ อาทิ
(1) ร้องทุกข์ หรือถอนคําร้องทุกข์ ในคดีอาญา
(2) การแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นคน
เดียวหรือหลายคนเพื่อที่จะดําเนินคดีตาม
กระบวนการพิจารณาคดีความในศาล
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อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
(3) ดําเนินกระบวนการพิจารณาใดไปในทางจําหน่าย
สิทธิของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือมอบ
อํานาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นที่ได้รับ
แต่งตั้งตาม (2) มีอํานาจดําเนินกระบวนการ
พิจารณาใด ๆ ไปในทางจําหน่ายสิทธิของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เช่น การยอมรับตามที่
คู่ความหรือคู่กรณีอีกฝุายหนึ่งเรียกร้อง
การถอนฟูอง การประนีประนอมยอมความ
รวมทั้งการดําเนินการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิใน
การอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณา
คดีใหม่
(4) ลงนามในใบมอบฉันทะหรือหนังสือมอบ
อํานาจเพื่อให้บุคคลใดรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม
ทรัพย์สิน หรือเอกสารจากศาลหรือจาก
หน่วยงานบังคับคดีของศาลปกครองหรือกรม
บังคับคดีจากการยึดทรัพย์ การขออายัดทรัพย์
การร้องขัดทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์ และ
เพื่อให้บุคคลใดดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นใน
การดําเนินคดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง และ
คดีล้มละลาย และการบังคับคดีปกครอง
คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย
7. การกําหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล - คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
และชายฝั่ง บริเวณชายหาดที่ยังไม่มีมาตรการ
ชายฝั่ง ที่ 99/2561 ลงวันที่ 31
คุ้มครองกรณีการห้ามสูบบุหรี่ หรือทิ้งก้นบุหรี่
มกราคม 2561
หรือ เท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล หรือ สิ่งที่ทําให้เกิดมลภาวะเพิ่มเติม
ภายในท้องที่ที่รับผิดชอบ ตามอํานาจหน้าที่
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม
เพื่อสั่งให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระงับ
การกระทําหรือกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. การอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนปุา และ - พระราชบัญญัติสวนปุา พ.ศ. 2535
การลงนามในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสวน
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุา (สป.3) และเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรอง
สวนปุา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
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สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
ระยอง

อานาจหน้าที่
9. การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงงานคน
เพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อ
การค้า การแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดย
ใช้เครื่องจักร โรงค้าไม้แปรรูป มีไม้แปรรูปไว้ใน
ครอบครอง และค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อ
การค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม และการย้ายสถาน
ที่ตั้ง การแก้ไขอาณาเขตและสาระสําคัญใน
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
10. การลงนามในหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์
ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ที่คณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ
เห็นชอบแล้ว
11. การบริหารงบประมาณของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตามข้อ 24 และข้อ 25 ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
12. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการของ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พระราชบัญญัติปุาไม้พุทธศักราช
2484 พ.ศ. 2541
- ระเบียบกรมปุาไม้ว่าด้วยการควบคุม
การแปรรูปไม้

1. การตรวจสอบ กลั่นกรอง สอดส่องและ
พิจารณาอนุญาตใช้สถานที่ติดตั้งปั๊มน้ํามัน
เชื้อเพลิง และใช้สถานที่เก็บน้ํามัน เชื้อเพลิง
ในขั้นต้นของจังหวัด เมื่อดําเนินการแล้วให้
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
2. การอนุญาตในภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ลักษณะที่ 3 ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในเขต
จังหวัดที่รับผิดชอบ

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษา
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๔๗๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 16
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ 1606/2561 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2561 (ข้อ 11 – 12)
- ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
ทางราชการ พ.ศ. 2526

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะ
น้ํามัน

ผนวก ข ๑๙/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
3. สั่งหยุดประกอบกิจการผู้ค้าน้ํามันมาตรา 10
มาตรา 11 และผู้ขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรา
12 ตามมาตรา 15
4. ดําเนินคดีผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และให้
รวมถึงการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวนในการดําเนินคดีดังกล่าวข้างต้น และ
การเปรียบเทียบปรับตามระเบียบเปรียบเทียบ
ปรับที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
5. ดําเนินคดีกับผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 ผู้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมซึ่งเป็น
ผู้ดําเนินการแทนผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 สถานี
บริการ หรือผู้ใดซึ่งกระทําการฝุาฝืนคําสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 และให้รวมถึงการ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการ
ดําเนินคดีดังกล่าวด้วย
6. การออกใบอนุญาต สถานที่เก็บรักษาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจําหน่ายลักษณะ
ที่สอง
7. การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การโอน
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในพื้นที่
จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ
2) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม ยกเว้นกรณีที่
ใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างหนึ่ง
อย่างใดเป็นแบบทรงกลม (Sphere type) หรือ
แบบถังเย็น (Refrigerated type)
3) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมประเภทร้าน
จําหน่าย ลักษณะที่สอง
4) สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
5) สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 5/2552
ลงวันที่ 5 มกราคม 2552

- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 6/2552
ลงวันที่ 5 มกราคม 2552

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2557
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18

สํานักงานสถิติ
จังหวัดระยอง

19

สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
6) ถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทรถ
ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
8. การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออก
ใบแทนใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ํามัน ในพื้นที่จังหวัดที่
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม
2) ถังขนส่งน้ํามัน
- การแต่งตั้งพนักงานและออกบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.๒๕50
๑. การพิจารณารายงานการสอบคุณสมบัติและ
ข้อเท็จจริงหรือเอกสารแสดงข้อเท็จจริงของ
ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจ
ให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ว่าควรให้
ผู้ขอรับเด็กไปทดลองเลี้ยงดูต่อไปหรือไม่
เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็น
พี่ร่วมบิดามารดา พี่ร่วมบิดาหรือมารดา ทวด
ปูุ ย่า ตา ยาย ลุง ปูา น้า อา หรือผู้ปกครอง
ตามกฎหมายของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม หรือ
เป็นบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ไม่ต้องทําการทดลอง
เลี้ยงดูเด็ก
๒. การพิจารณาผลการทดลองเลี้ยงดูเด็กเมื่อได้
มีการทดลองเลี้ยงดูเด็กครบระยะเวลาหกเดือน
แล้ว

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

- คําสั่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ที่ 143/2553 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2553
- พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
พ.ศ.๒๕๒๒
- พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2533
- พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
พ.ศ. 2522

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวง กระบวนการให้
3. การพิจารณาออกหนังสือรับรองสําหรับ
คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตร
ประกอบการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญ
ธรรม หรือสําหรับประกอบการยื่นคําร้องขอต่อ บุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. 2554
ศาล ตาม มาตรา 1598/31 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. อนุญาตให้ส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์ ไปเข้ารับ
- พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปราม
การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตาม
การค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ.๒๕๓๙

ผนวก ข ๒๑/26
ลาดับ ส่วนราชการ
20 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
1. การอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันหรืออนุมัติจ่ายเงิน
บํารุงของสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ
การซื้อหรือจ้างในวงเงินที่เกินกว่าที่ได้รับมอบ
อํานาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลจังหวัด หรือผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน
๒. การอนุญาต และออกใบอนุญาต เกี่ยวกับ
ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ รวมทั้ง
การดําเนินการใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
๓. การย้ายสถานที่ขายยา การออกใบแทน
ใบอนุญาตขายยา การต่ออายุใบอนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับยา
๔. การอนุญาตให้นักศึกษาของสถานศึกษานอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดูงานหรือฝึก
ปฏิบัติงาน

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เงินบํารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- คําสั่งจังหวัดระยอง ที ๕๘๙/๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๒ มาตรา ๔,
๑๗, ๓๕ และ ๖๓
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การให้นักศึกษาของสถานศึกษานอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูงาน
หรือฝึกปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๒๘
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
๕. การอนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการพนักงาน
การลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕5
ราชการ ลูกจ้างประจํา ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ยกเว้น - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองให้เป็น
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
พ.ศ.๒๕๓๗
6. การพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติให้ลาไปศึกษา - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
การลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
7. การลงนามเป็นผู้รับสัญญาในการทําสัญญา
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
ทําสัญญาและการชดใช้เงิน
8. ให้ความเห็นชอบในการแก้ไขสัญญาลาไปศึกษา กรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา
หรือฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงาน
ลงนามในสัญญาเป็นผู้รับสัญญา ที่มีการแก้ไข
ในองค์การระหว่างประเทศ
ดังกล่าว
พ.ศ. 2548

ผนวก ข ๒๒/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
9. การคิดคํานวณค่าปรับและคิดคํานวณดอกเบี้ย
ในการผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
10. การเรียกชดใช้ค่าปรับและค่าเสียหายจากผู้ผิด
สัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
11. อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศที่ผิดสัญญาเพราะ
ลาออกจากการศึกษา ถูกพักการศึกษาหรือออก
จากการศึกษาด้วยเหตุผลใด ๆ ในระหว่าง
ที่กําลังศึกษาอยู่ ผ่อนชําระหนี้ รวมทั้งการทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังกรณีผู้ผิดสัญญา
ขอผ่อนชําระหนี้นอกเหนือหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง
12. อนุมัติให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผ่อนชําระหนี้ รวมทั้งการทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกรณีผู้ผิดสัญญาขอผ่อนชําระ
หนี้นอกเหนือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
13. จัดให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการ
อนุมัติผ่อนชําระหนี้ ทําหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อน
ชําระหนี้ และสัญญาค้ําประกัน ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
14. ยินยอมให้ผู้ผิดสัญญารับทุนการศึกษา
ลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ นับระยะเวลาการกลับเข้ารับ
ราชการเป็นระยะเวลารับราชการชดใช้ตาม
สัญญา และจัดให้ผู้ผิดสัญญากลับเข้ารับราชการ
จัดทําสัญญาผ่อนผันและสัญญาค้ําประกัน ตาม
หลักเกณฑ์และแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
15. การประสานงานกับกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ. หรือ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องในการดําเนินการ
เกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในและต่างประเทศ จนเสร็จการ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.
2537
-หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว 22 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2552
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล
หลักสูตร 1 ปี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
ของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1398/2559
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
(ข้อ 6 – 18 )

ผนวก ข ๒๓/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
16. การพิจารณาอนุมัติยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดและ
ดอกเบี้ยผ่อนชําระกรณีผู้ผิดสัญญาขอชําระเงิน
ทั้งจํานวนในทันทีหรือภายในกําหนด 6 เดือน
นับแต่วันที่พ้นกําหนดทวงถาม ตามหนังสือทวง
ถามให้ชําระหนี้ฉบับแรกและเป็นกรณีที่ยังไม่มี
การดําเนินคดีในชั้นศาล
17. การดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการทําสัญญาการ
ชดใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษา ลาศึกษา
ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
กระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นอํานาจของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18. การพิจารณาอนุมัติการฝึกอบรมของลูกจ้าง
ชั่วคราวสําหรับการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาเกิน
กว่า 3 เดือน
19. การออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
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ตํารวจภูธรจังหวัด ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการตั้งกรรมการขาย
ระยอง
ทอดตลาดของกลางในคดีอาญาและของกลาง
อย่างอื่น
๒. การอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถราชการหรือรถอื่น
ใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณ
ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอื่นได้

- ข้อบังคับการเก็บรักษาของกลาง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๔๘๐
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๐๗
- หนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ตช.๐๐๐๑.๒๓/๖๐๒๗ ลงวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
- เพื่อให้การอนุญาตใช้รถฉุกเฉินฯ
ของแต่ละหน่วยงานและเอกชน
เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะสม
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สํานักงานสัสดี
จังหวัดระยอง

- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒๓, ๒๔, ๓๕
และ ๓๖
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๑๓, ๑๔
กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๖)

๑. ออกหนังสือสําคัญหรือใบสําคัญให้แก่ทหาร
กองหนุนร่วมกับสัสดีจังหวัด

๒. การสั่งยกเว้นผ่อนผันเกี่ยวกับทหารกองเกินเข้า
กองประจําการในการเรียกและการตรวจเลือก
ประจําปี และจําหน่ายการพ้นจากฐานะ ยกเว้น
และหมดเขตผ่อนผัน

ผนวก ข ๒๔/26
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
๓. การเป็นกรรมการชั้นสูง
๔. การส่งยอดจํานวนทหารกองเกินที่จะเรียก
ประจําปีต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือ
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก
๕. การแจ้งจํานวนคนที่เฉลี่ยเข้ากองประจําการ
ต่อฝุายที่ขอเรียก

๖. การนําตัวคนที่ต้องส่งเข้ากองประจําการและ
การนําตัวคนขึ้นทะเบียนกองประจําการ

๗. การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อมในการระดมพล

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๖
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๗
- บันทึกข้อตกลงระหว่าง
กระทรวงกลาโหมกับ
กระทรวงมหาดไทยในระเบียบการ
อันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๙
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
มาตรา ๓๖ และข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการ
เตรียมพล พ.ศ.๒๕๑๕
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สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่
ระยอง

๑. ออกหนังสือร้องทุกข์ในกรณีที่เห็นว่า ไม่ควรใช้ - ตามมาตรา ๓ ทวิ แห่งประมวล
อํานาจเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบแล้ว
รัษฎากร
ผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยอม
แล้วแต่ไม่ชําระค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด และออกหนังสือ
ถอนคําร้องทุกข์ ในกรณีที่ผู้ต้องหาร้องขอให้
เปรียบเทียบปรับแทนการดําเนินคดีและได้
ชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบครบถ้วนแล้ว
๒. การลงนามในแบบเปรียบเทียบปรับ
- ประมวลรัษฎากร มาตรา ๓ ทวิ
(แบบ ป.๒)
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สํานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่
ระยอง

1. การดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และ
คดีอื่นๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินในที่
ราชพัสดุที่อยู่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
2. การใช้ที่ราชพัสดุ
3. การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุร่วมกับส่วน
ราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองที่

- คําสั่งกรมธนารักษ์ที่ 258/2549
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
- คําสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 456/2558
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ผนวก ข ๒๕/26
ลาดับ
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ส่วนราชการ

ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัดระยอง

อานาจหน้าที่
ราชพัสดุอยู่เดิมหรือดําเนินการใด ๆ ในที่ราชพัสดุ
โดยที่ราชพัสดุนั้นยังอยู่ในความครอบครองของ
ส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม ตาม
หลักเกณฑ์และคําสั่งที่กรมธนารักษ์กําหนด
4. การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดสร้าง
สาธารณูปการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) สวนสาธารณะ เนื้อที่ ไม่เกิน 10-0-0 ไร่
(2) สนามกีฬา ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน 30-0-0 ไร่
(3) ถนน สะพาน ศาลาที่พักริมทาง ปูอมยาม ปูอม
ตํารวจ ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว
หรือการดําเนินการในลักษณะทํานองเดียวกัน
ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือเขต
ชลประทาน ให้ใช้ที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อที่ตาม
ความจําเป็น
(4) การติดตั้งปูายบอกทางหรือปูายประชาสัมพันธ์
ของทางราชการในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทาง
หรือเขตชลประทาน ให้ใช้ที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อ
ที่ตามความจําเป็น
ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ได้แก่ การซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน ให้ การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่
ราชพัสดุ การให้ความเห็นชอบผลการสอบสวน
เปรียบเทียบตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) การขอใช้ที่ราชพัสดุนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่
กรมธนารักษ์กําหนด
๑. สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกิน
๑๒๐ วัน
๒. สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
๓. พิจารณาออกใบอนุญาตและแจ้งการไม่อนุญาต
เป็นผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามมาตรา ๔๙
๔. สั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไม่เกิน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่กรณี

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

- พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
- คําสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่ ๖๓๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๗

ผนวก ข ๒๖/26
ลาดับ ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
26 สํานักงาน
- การอนุญาตการขุดลอกร่องน้ําทางเรือเดิน
การขนส่งทางน้ํา
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ํา
ที่ ๖ สาขาระยอง
การปูองกันอุทกภัยและความแห้งแล้ง และเพื่อ
การรักษาสภาพแนวลําน้ําที่อยู่ในเขตอํานาจ

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- คําสั่งกรมการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชย์นาวี ที่ ๔๙๘/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่ 1351/๒๕๕8 ลงวันที่ ๒8
กรกฎาคม ๒๕๕8 ข้อ ๑๑
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นิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง

- การดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดิน
เพื่อการครองชีพ พ.ศ.๒๕๑๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก
ระยอง

1. การอนุมัติรับตัวเด็กไว้ในความอุปการะของ
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
2. การอนุมัติกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์เด็ก
มาตรา 33 (5) (6) หรือ (7) แต่ถ้ามีพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป อาจจะขยายหรือย่นระยะเวลา
ที่กําหนดไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร
3. การอนุมัติสั่งให้เด็กพ้นจากการสงเคราะห์และ
คุ้มครองสวัสดิภาพ ทั้งในกรณีที่ผู้ปกครองรับไป
ปกครองดูแลและกรณีที่เด็กออกไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ได้ดําเนินการติดตามตัวแล้วไม่พบ
เกินระยะเวลาสามเดือนแล้วตามมาตรา 33
4. การอนุมัติส่งตัวเด็กตามมาตรา 33 (5) (6)
และ (7)
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สํานักงานแรงงาน 1. การอนุมัติเพื่อยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
จังหวัดระยอง
อักษรชื่อแสดงสังกัดด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสอง รถราชการ พ.ศ. 2523
ข้างของส่วนราชการ
- คําสั่งกระทรวงแรงงาน ที่
46/2548 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2548
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เรือนจํากลาง
ระยอง

1. การพิจารณาอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
กรณีปกติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
1165/2561 ลงวันที่ 27
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ มิถุนายน 2561
การจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง
การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวัน
ต้องโทษจําคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

ผนวก ข ๒๗/26
ลาดับ ส่วนราชการ
31 ทัณฑสถานเปิด
ห้วยโปุง

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
1. การพิจารณาอนุมัติเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด
- คําสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
กรณีปกติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
1165/2561 ลงวันที่ 27
กระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ มิถุนายน 2561
การจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง และการแยกคุมขัง
การเลื่อนหรือลดชั้นนักโทษเด็ดขาด การลดวัน
ต้องโทษจําคุก และการพักการลงโทษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560

