ผนวก จ ๑/40
ผนวก จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ

แนบท้ายคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11191/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
ลาดับ
ส่วนราชการ
19 สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
ระยอง

อานาจหน้าที่
๑. กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด
กรณีผู้กระทาผิดยินยอมให้เปรียบเทียบ
เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
2.เปรียบเทียบความผิด กรณีผู้กระทาผิดยินยอม
ให้เปรียบเทียบ
3. การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ดาเนินคดีและบังคับคดี ดังนี้
3.๑ ออกหนังสือเตือนให้นายจ้างนาส่งเงิน
สมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างชาระ
3.๒ ออกคาสั่งให้ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง
ซึ่งไม่นาส่งเงินสมทบและเงินเพิ่ม หรือ
นาส่งไม่ครบจานวน ตลอดจน การ
พิจารณาวินิจฉัยคาร้องคาขออื่นใดที่
เกี่ยวกับการยึดอายัดและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน รวมถึงออกคาสั่ง
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินด้วย
3.๓ การดาเนินคดีแพ่งและหรือคดีล้มละลาย
ในนามของสานักงานประกันสังคมจนกว่า
คดีจะถึงที่สุด
3.๔ การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สินหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี
4. การดาเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔
ดังนี้
4.๑ การลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึง
ผู้ออกเช็คชาระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน
และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตาม
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
- พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

- พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ผนวก จ ๒/40
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
4.๒ การร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีต่อผู้กระทา
ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมี
อานาจดาเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
รวมทั้งมีอานาจถอนคาร้องทุกข์หรือถอน
ฟ้องด้วย
5. การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษดาเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
ประกันสังคม
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
รับผิดทางละเมิดและดาเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
นร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
7. การพิจารณาและอนุมัติคาขอขยายหรือเลื่อน
กาหนดเวลายื่นคาร้องเรียกเงินทดแทนและการ
ยื่นอุทธรณ์ให้แก่บุคคล ดังนี้
7.๑ ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจาก
กรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
จนถึงแก่ ความตาย หรือสูญหาย มิได้ยื่น
คาร้อง ขอรับเงินทดแทนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่
วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
หรือสูญหาย
7.๒ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิ มิได้ยื่น
อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาสั่งวินิจฉัยหรือการประเมินเงิน
สมทบ
8. การสั่งการเกี่ยวกับคาขอรับประโยชน์ทดแทน - คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ที่ 5375/2561 ลงวันที่ 6
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
กันยายน 2562
โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2558 และสั่งเพิ่มเงินทดแทนการขาด
รายได้ตามมาตรา 72 วรรคสอง ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537

ผนวก จ ๓/40
ลาดับ

ส่วนราชการ

อานาจหน้าที่
9. การพิจารณาเกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อน
กาหนดเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ตามมาตรา84/1 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
10. การรั บสมั ครสถานพยาบาลเพื่ อเป็ น
สถานพยาบาลที่สานักงานประกันสังคมกาหนด
ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ภายในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
11. การลงนามในบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็น
สถานพยาบาลในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ระหว่างสานักงาน
ประกันสังคมกับสถานพยาบาลของเอกชน
และลงนามในบันทึกความร่วมมือการร่วมเป็น
สถานพยาบาลในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค ระหว่างสานักงาน
ประกันสังคมกับสถานพยาบาลของรัฐ ภายใน
พื้นที่ความรับผิดชอบสานักงานประกันสังคม
จังหวัดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตน
12. การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
1) การดาเนินการรับสมัครสถานพยาบาลเพื่อให้
บริ ก ารทางการแพทย์ ก รณี ทั น ตกรรมให้ แ ก่
ผู้ประกันตน
2) การแจ้งผลการพิจารณาไปยังสถานพยาบาล
สาหรับสถานพยาบาลที่มีสิทธิเข้าร่วมหรือมิได้
เข้าร่ วมเป็นสถานพยาบาลเพื่อให้ บริการทาง
การแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
3) ลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการร่ ว มเป็ น
สถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์
กรณี ทั น ตกรรมแก่ ผู้ ป ระกั น ตนระหว่ า ง
สานักงานประกันสังคมกับสถานพยาบาล
4) ก าหนดรหั ส ผู้ ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่ า นให้ แ ก่
สถานพยาบาลเพื่อใช้บริการระบบเว็บการจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
5) ตรวจสอบสถานพยาบาลหรือบริการต่าง ๆ
ที่สถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์กรณี
ทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติ ครม.
- คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ที่ 11648/2562 ลงวันที่ 6
กันยายน 2562

- คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ที่ 7320/2562 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2562

- คาสั่งสานักงานประกันสังคม
ที่ 1625/2560 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2560
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