ผนวก ง ๑/๑2
ผนวก ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ

แนบท้ายคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12055/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ลาดับ
ส่วนราชการ
อานาจหน้าที่
1 ตารวจภูธรจังหวัดระยอง ๑. การวางแผนป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
๒. การจัดกาลังตารวจรักษาความปลอดภัย
บุคคลสาคัญ
๓. การควบคุมกาลังตารวจในจังหวัด
๔. การดาเนินการสั่งใช้กาลังในการป้องกัน
ปราบปรามโจรผู้ร้ายและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดหรือสั่งเปลี่ยนกาลัง
หรือการเรียกตัวหรือสั่งให้ข้าราชการ
ตารวจไปช่วยราชการ การพิจารณาสั่งใช้
กาลังตารวจในจังหวัด และการประสาน
กับหน่วยกาลังภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง ทั้งฝ่ายทหาร ตารวจ และ
พลเรือน
๕. การสั่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณา
เกณฑ์การลงโทษข้าราชการตารวจภายใน
จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบกรมตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๒๔ บทที่ ๑๑
ลักษณะที่ ๒๘
ลักษณะที่ ๑๕ บทที่ ๑
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท ๐๒๐๐/ว ๒๐๔๐๘
ลว. ๒๒ ธ.ค. ๐๒

- พระราชบัญญัติวินัยตารวจ
พ.ศ.๒๔๗๗ และระเบียบกรม
ตารวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑
เล่มที่ ๑ บทที่ ๓ ข้อ ๒

๖. การโต้ตอบธรรมดาเกี่ยวกับการส่ง
ข้าราชการตารวจไปรับการศึกษาอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยเหนือสั่งการ
๗. การส่งเรื่องราวแบบขอรับบาเหน็จบานาญ
การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์ในกรณีที่
ตารวจได้รับบาดเจ็บหรือเสีย ชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
๘. การลงนามในบัตรประจาตัวข้าราชการ
ตารวจตั้งแต่ระดับชั้นประทวนลงไป
๙. การส่ง ก.พ. ๗ ของข้าราชการตารวจใน - ประมวลระเบียบกรมตารวจไม่
สังกัดตารวจภูธรจังหวัด
เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๘
๑๐. การเบิกจ่าย ตอบรับอาวุธยุทธภัณฑ์
ตลอดจนการนาส่งอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อซ่อม
๑๑. การเตือนให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ - พระราชบัญญัติการพิมพ์
การพิมพ์
พ.ศ.๒๔๘๔
๑๒. การส่งบทประพันธ์และการแต่งกาย
เกี่ยวกับการอนุญาตให้มีมหรสพ (งิ้ว)
ไปให้หน่วยเหนือตรวจสอบ

ผนวก ง ๒/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
๑๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดเฉพาะความเสียหาย
ที่เกิดแก่สานักงานตารวจแห่งชาติและมี
เหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ
และการปกครองบังคับบัญชา ตลอดจน
การดาเนินการและการสั่งการต่างๆ
ในฐานะผู้แต่งตั้ง
๑๔. การสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณา
หลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการตารวจ
ภายในจังหวัด
๑5. การขอรับเงินที่เลขาธิการสานักงาน
ศาลยุติธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งหัก
จากเงินค่าปรับที่ได้รับชาระตามคาพิพากษา
ของศาลยุติธรรมในนามของส่วนราชการ
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดระยอง

๑6. การดาเนินการสั่งใช้กาลังในการป้องกัน
ปราบปรามโจรผู้ร้ายและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจังหวัดหรือสั่งเปลี่ยนกาลัง
หรือการเรียกตัว
๑7. การรายงานผลดาเนินงานที่จะต้อง
รายงานเป็นประจา

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

- พ.ร.บ. วินัยตารวจ พ.ศ.๒๔๗๗
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
พ.ศ.๒๕๔๖
- ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วย
การหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง
พ.ศ.๒๕๔๖ ลว. ๒ ธ.ค. ๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๗
- ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องการกาหนดประเภทและอัตรา
การหักเงินค่าปรับก่อนนาส่งคลัง
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยข้อบังคับกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อน
นาส่งคลัง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๗
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที่ มท.๐๒๐๐/ว ๒๐๔๐๘
ลงวันที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๐๒

ผนวก ง ๓/๑2
ลาดับ

2

ส่วนราชการ

สานักงานสัสดีจังหวัด
ระยอง

อานาจหน้าที่
๑8. การส่งเรื่องราวแบบขอรับบาเหน็จ
บานาญ การขอรับเงินมูลนิธิสงเคราะห์
ในกรณีตารวจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

๑. การดาเนินงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม
สมาชิกกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๒. การควบคุมบันทึกเพิ่ม จาหน่ายและ
การลดย้ายประเภททหารกองประจาการ
ทหารกองเกินและทหารกองหนุนใน
ทะเบียนและบัญชี

- นส.มท. ที่ มท ๐๓๓๑/ว ๗๑
ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๔
- บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวง
กลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
- คส.ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๘ และบันทึก
ข้อตกลงระหว่างฯ ข้อ ๓๐

๓. การโอนย้ายทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนที่ย้ายภูมิลาเนาทหารเข้ามาหรือ
ออกไปอยู่ต่างอาเภอในจังหวัดเดียวกัน
หรือต่างจังหวัด
๔. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุลทหาร
กองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ที่ฝ่ายปกครอง แจ้งมาตลอดจนการแก้ไข
สิ่งคลาดเคลื่อนให้เป็นการถูกต้อง
๕. การจาหน่ายทหารหรือทหารกอง
ประจาการ ทหารกองเกิน และกองหนุนตาย
๖. การดาเนินการเรียกการตรวจเลือกทหาร
กองเกินส่งเข้ากองประจาการ รวมทั้ง
การสอบสวนผู้ที่ต้องจาหน่ายในการ
ตรวจเลือก การสั่ง การเรียก การตรวจเรียก
และสอบสวนผู้ที่ต้องจาหน่ายด้วยเหตุผล
ต่างๆ
๗. การสั่งติดตามจับกุมทหารหนีราชการที่
ได้รับการขอความร่วมมือมา และหนังสือ
นาส่งตัวทหารหนีราชการที่จับได้ให้เข้ารับ
ราชการยังกรมทหาร
๘. การสั่งยกเว้นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการฝึก
วิชาการทหาร ซึ่งกระทรวงกลาโหมส่ง
รายชื่อมาแล้วให้อาเภอปฏิบัติการทาง
บัญชีคุม ทั้งเพิ่มและจาหน่าย

- คส.ทบ.ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๘ และ พ.ร.บ.ทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๑๒ ทวิ
- บันทึกข้อตกลงระหว่างฯ ข้อ ๒๗
- พระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ และบันทึกข้อตกลง
ระหว่างฯ

- คาสั่งกองทัพบก ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘
ตอนที่ ๙ ข้อ ๔, ๕
- คาสั่งกองทัพบก ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘
ตอนที่ ๔ ข้อ ๒, ๓, ๖

ผนวก ง ๔/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

3

สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง

4

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1, 2

5

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๙. การสั่งผ่อนผันแก่บุคคลตามมาตรา ๒๗ (๒) - พ.ร.ฎ.การมอบอานาจในการ
และมาตรา ๒๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ผ่อนผันตามมาตรา ๒๗
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
๑๐. การดาเนินการในการเรียกพลเพื่อ
- พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อทดลอง
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙
ความพรั่งพร้อมหรือในการระดมพล
(พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความใน
รวมทั้งการผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้อง
พ.ร.บ. รับราชการทหาร
เข้ารับราชการทหาร ตามมาตรา ๓๖
พ.ศ.๒๔๙๗
- การอนุมัติเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
แก่ครูโรงเรียนเอกชน

- ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
- การพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับกรณีแบบพิมพ์ - คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
(ปพ.๑) (รบ.๑-ต) (รบ.๑-ป) และ (ป.๐๕)
ที่ วก ๕๕๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘
สูญหายหรือเสียหายหรือเขียนผิดพลาด
พฤษภาคม ๒๕๔๖
หรือเกิดความสกปรก หรือเกิดความชารุด - คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
เสียหายด้วยสาเหตุใดๆ จนไม่อาจใช้การได้ ที่ สพฐ ๓๒๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔
ตลอดจนการสอบสวนและประกาศ
ตุลาคม ๒๕๔๖
ยกเลิกแบบพิมพ์ดังกล่าว
- คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ ๓๓๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๔๖
1. การอนุญาตเดินทางไกลและอยู่ค่ายพัก
- พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ.๒๕๕๑
แรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
2. การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
3. การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน และ
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
4. การอนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
และอนุญาตให้ประดับเครื่องหมายวิชาชีพ
พิเศษลูกเสือ
5. การประเมินผลและรายงานผลการตรวจ
ขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
๓ ท่อน และ ๔ ท่อน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
อันทาให้กิจการลูกเสือมีความมั่นคง
เจริญก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ลูกเสือ

ผนวก ง ๕/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
7. การรายงานประจาปีของสานักงานลูกเสือ
จังหวัด

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
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สานักงานคณะกรรมการ ๑. การดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบังคับคดี - คาสั่งกรมการประกันภัย
กากับและส่งเสริมการ
ตามคาพิพากษารวม ถึงการยื่นคาขอชาระ
ที่ ๒๔๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒
ประกอบธุรกิจ
หนี้หรือขอเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย
ธันวาคม 25๔๖
ประกันภัยจังหวัดระยอง ๒. การอนุมตั ิค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
การดาเนินคดีแพ่งจากเงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย

7

สานักงานธนารักษ์
พื้นที่ระยอง

1. การส่งคืนที่ราชพัสดุ
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ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดระยอง

๑. การพิจารณาอนุญาตและการออก
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการทดสอบ
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
คาสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒. การพิจารณาต่อใบอนุญาตและการออก
ที่ ๖๓๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗
ใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการทดสอบ
ตุลาคม ๒๕๔๗
มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา ๒๔
๓. การพิจารณาการขอรับใบแทนอนุญาต
และการออกใบแทนอนุญาต กรณี
ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
ลบเลือนในสาระสาคัญ
๔. การอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๔
๕. ลงนามในหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม
๖. การอนุญาตรายการเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ผู้ดาเนินการฝึกนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม
มาตรา ๓๔
๗. การออกหนังสืออนุญาตรายการเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดาเนินการฝึก
นาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานตามมาตรา ๓๔

- คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 456/2562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

ผนวก ง ๖/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๘. การออกคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ดาเนินการ
ฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามมาตรา ๔๘
๙. สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ดาเนินการฝึก กรณี
ไม่ปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กาหนดตามมาตรา ๔๘
๑๐. ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม
ของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
ความปลอดภัย และคุณสมบัติของบุคลากร
ที่จะทาหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามมาตรา ๔๘
๑๑. สั่งให้ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานปฏิบัติให้ถูกต้องหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
กรณีผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มาตรา ๔๙
๑๒. ให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝึกเตรียมเข้าทางาน กรณีสถาน
ประกอบกิจการดาเนินการฝึกอบรมเอง
๑๓. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร และรายการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทางานกรณี
ผู้ดาเนินการฝึกดาเนินการให้ผู้รับการฝึก
ไปรับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของทาง
ราชการ หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
อื่นที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
๑๔. อนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทางาน
๑๕. รับแจ้งการออกหนังสือรับรองผู้รับการ
ฝึกว่าเป็นผู้สาเร็จการฝึกของผู้ดาเนินการ
ฝึกเตรียมเข้าทางาน
๑๖. รับแจ้งการโอนการประกอบกิจการของ
ผู้ดาเนินการฝึกเตรียมเข้าทางาน
๑๗. จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ดาเนินการฝึก
เตรียมเข้าทางานเป็นของผู้รับโอนการ
ประกอบกิจการ
๑๘. ดาเนินการให้ผู้รับการฝึกเตรียมการเข้า
ทางานซึ่งค้างการฝึกอยู่ในวันโอนการ
ประกอบกิจการไปรับการฝึกในสาขาอาชีพ
เดียวกันกับผู้ดาเนินการฝึกรายอื่น หรือใน
สถานฝึกอาชีพของทางราชการ

ผนวก ง ๗/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
๑๙. ให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยน
สาขาอาชีพ กรณีสถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมเอง
๒๐. รับแจ้งเลิกการประกอบกิจการหรือมีเหตุ
จาเป็นอย่างอื่นจนผู้ดาเนินการฝึก
ไม่สามารถดาเนินการฝึกได้อีกต่อไป

9

หน่วยงานในสังกัดกรม
พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการทุกหน่วย

10

สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค ๑. การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ขุดลอก - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (๒๕๓๔)
สาขาระยอง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงร่องน้าทางเรือเดิน
ออกตามความใน พ.ร.บ.การ
เดินเรือในน่านน้าไทย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๔๘๑
๒. ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาและ
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (๒๕๔๒)
สารวจการขุดลอก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ออกตามความใน พ.ร.บ.
ร่องน้าทางเรือเดินเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน
การเดินเรือในน่านน้าไทย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๔๘๑

11

สานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง

๑. การอนุมัติดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
๒. การอนุมัติดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓

๑. การอนุญาตให้สร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่น
ใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขตความ
รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงตามแบบ
มาตรฐานและข้อกาหนดของ
กรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา ๓๗
๒. การอนุญาตให้ติดตั้ง แขวน วางหรือกอง
สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท ในเขต
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
ตามแบบมาตรฐานและข้อกาหนดของ
กรมทางหลวงชนบท ตามมาตรา ๓๘

- คาสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ที่ 1351/๒๕๕8
ลงวันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕๕8
ข้อ ๒ และ ๔

- พระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.๒๕๓๕

ผนวก ง ๘/๑2
ลาดับ
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ส่วนราชการ

เรือนจากลางจังหวัด
ระยอง

อานาจหน้าที่
๓. การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทาง
หลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบทตามแบบมาตรฐาน
และข้อกาหนดของกรมทางหลวงชนบท
ตามมาตรา ๔๗
๔. การอนุญาตให้ดาเนินกิจการอันเป็น
สาธารณูปโภคในเขตทางหลวงชนบทใน
เขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ชนบท ตามข้อตกลงที่กาหนดตาม
มาตรา ๔๘
๕. การเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ ๑ ข้อ ๒
ข้อ ๓ และข้อ ๔ เมื่อหมดความจาเป็นแก่
งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาต
ได้กระทาผิดเงื่อนไขกระทาผิดข้อกาหนด
หรือกระทาผิดข้อตกลง
๖. การสั่งให้ผู้กระทาตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
และข้อ ๔ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดหรือกระทาผิด
ข้อตกลง รื้อถอนหรือทาลายหรือขนย้าย
ออกไปภายในกาหนดเวลาอันสมควร

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๔๖๖/๒๕๔๗
๑. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเป็นการ
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 25๔๗ และ
ชั่วคราว
๒. การอนุญาตให้ผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจ
ที่ ๑๑๑๙/๒๕๔๗ ลว. ๗ ก.ย. ๔๗
รักษา และหรืออยู่พักรักษาตัวยัง
โรงพยาบาลภายนอก
๓. การอนุมัติการพักการลงโทษให้แก่นักโทษ
เด็ดขาด
๔. การอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชม
กิจการของเรือนจา
5. การลงนามในแบบขอรับบาเหน็จบานาญ
6. ให้ผู้รับมอบอานาจปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่ได้วาง
ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด
และเมื่อดาเนินการตามที่ได้รับ มอบหมาย
แล้ว ให้รายงานกรมราชทัณฑ์ทราบด้วย

ผนวก ง ๙/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
7. การดาเนินงานตามโครงการรับจ้างผลิต
วัสดุเพื่อการรังวัดและจัดทาแผนที่เพื่อ
แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐและการทา
นิติกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
8. การทานิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลง
หาผลประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ฝึกวิชาชีพ และการใช้แรงงานผู้ต้องขัง
9. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปใน
เรือนจา เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการ
ถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภายในเรือนจา
10. การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล
หรือหน่วยงานอื่น เข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การทาวิจัย ทาวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรม
ราชทัณฑ์ หรือในเรือนจา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน
11. การพิจารณาอนุมัติการลาของนักโทษ
เด็ดขาดตามที่กาหนดให้เป็นอานาจของ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของความผิด
และจานวนวันที่อนุญาตให้ลาตามข้อ 9
และข้อ 11 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด
พ.ศ. 2561
12. การพิจารณาเกี่ยวกับการการย้าย
ผู้ต้องขัง การย้ายผู้ต้องกักขัง และการลา
กิจของผู้ต้องขัง ดังนี้
1) การย้ายผู้ต้องขัง ที่มีกาหนดโทษสูงเกิน
อานาจการควบคุม
2) การย้ายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
3) การย้ายผู้ต้องขังคดีพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (มีประวัติติดยาเสพติด)
4) การอนุมัติให้ผู้ต้องขังลากิจ (เฉพาะการ
ลาไปประกอบพิธีเกี่ยวกับงานศพ)
5) การย้ายผู้ต้องกักขัง

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.

คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1665/2560 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560
คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1807/2560 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2560

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1523/2561 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2561

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1579/2551 ลงวันที่ 1 ธันวาคม
2551

ผนวก ง ๑๐/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ
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ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

อานาจหน้าที่
13. การพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้ต้องขังไป
เพื่อดาเนินคดีในเขตท้องที่เรือนจาอื่น
เฉพาะกรณีผู้ต้องขังที่จะย้ายไปมีกาหนด
โทษเหลือจาต่อไปอยู่ในอานาจการควบคุม
ของเรือนจา ทัณฑสถานฝ่ายรับ
1. การอนุญาตให้นาตัวผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ราชทัณฑ์กาหนด ออกจากห้องขังก่อน
เวลา 06.00 น. และนาตัวผูต้ ้องขัง ผู้ต้อง
กักขัง เข้าห้องขังหลังเวลา 18.00 น. เพื่อ
ทางานหุงต้มอาหารหรือเพื่อเตรียมออก
และกลับจากทางานสาธารณะนอก
ทัณฑสถานเปิดห้วยโปง
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณา
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาด ส่งออกไปทางาน
สาธารณะนอกทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
3. การย้ายผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่
ในเรือนจาชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กาหนด
ทั้งนี้เมื่อได้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบอานาจ
ไปแล้ว ให้รายงานจังหวัดระยองทราบ
ทันที
4. การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าไปใน
เรือนจา เพื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง รวมถึงการ
ถ่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภายในเรือนจา
5. การพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษา บุคคล
หรือหน่วยงานอื่น เข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การทาวิจัย ทาวิทยานิพนธ์ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรม
ราชทัณฑ์ หรือในเรือนจา ทัณฑสถาน
สถานกักขัง สถานกักกัน
6. การพิจารณาอนุมัติการลาของนักโทษ
เด็ดขาดตามที่กาหนดให้เป็นอานาจของ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในเรื่องของความผิด
และจานวนวันที่อนุญาตให้ลาตามข้อ 9
และข้อ 11 แห่งระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการลาของนักโทษเด็ดขาด พ.ศ.
2561

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
2050/2561 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
429/2554 ลงวันที่ 19
พฤษภาคม 2554

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1665/2560 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2560
- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1807/2560 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2560

- คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
1523/2561 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2561

ผนวก ง ๑๑/๑2
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
7. การพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้ต้องขังไปเพื่อ - คาสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่
ดาเนินคดีในเขตท้องที่เรือนจาอื่น เฉพาะ
2050/2561 ลงวันที่ 26
กรณีผู้ต้องขังที่จะย้ายไปมีกาหนดโทษ
พฤศจิกายน 2561
เหลือจาต่อไปอยู่ในอานาจการควบคุมของ
เรือนจา ทัณฑสถานฝ่ายรับ

