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ผนวก  จ.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน 
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ  

แนบท้ายค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14545/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561  
ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 

1 สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

๑. การกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาตํางๆ และงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

๒. การลงนามในหนังสือขอเดินทางไปตํางประเทศ 
๓. การดําเนินการในงานที่ไมํใชํนโยบายสําคัญหรือ

เรื่องสําคัญที่มิใชํเป็นงานในอํานาจหน๎าที่เฉพาะ
ของผู๎วําราชการจังหวัด 

 

  4. อนุมัติการเบิกจํายเงิน รับ-นําสํงเงิน และอนุมัติ
การเบิกจํายเงินยืม ของงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุํมจังหวัด 

- ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสํง
คลัง พ.ศ. 2551 

  5. จัดข๎าราชการ เข๎าพักอาศัยในที่พักท่ีสํานักงาน
จังหวัดนั้น ๆ ดูแลรับผิดชอบ 

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
ข๎าราชการเข๎าพักอาศัยในที่พักของ
ทางราชการ พ.ศ. 2560 

2 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดระยอง 

๑. การอนุมัติให๎เบิกเงินจํายนอกงบประมาณตํางๆ 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของหนํวยงาน  
ภายในวงเงินไมํเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

- คําสั่งกรมการปกครอง ที่ ๑๐๘๑/
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๔๖ 

  ๒. การรายงานผลการดําเนินงานตํางๆ เกี่ยวกับ
หมูํบ๎าน อพป. และการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการตามความจําเป็นและ
เรํงดํวน 

- พ.ร.บ.จัดระเบียบบริหารหมูํบ๎าน 
อาสาพฒันาปูองกันตนเอง                
พ.ศ.๒๕๒๒  และหนังสือที่                     
มท ๐๓๐๙/ว ๕๘๘ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๒๒ 

  ๓. การแตํงตั้งและออกหนังสือสําคัญแสดงการเป็น
กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจํา
ตําบล และการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ยกเว๎นการ
พิจารณาสั่งลงโทษหรืองดโทษทางวินัย 

- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท๎องที่          
พ.ศ.๒๔๕๗ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

  4. การอนุญาตให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ลาออกจาก
ตําแหนํง 

 

  5.การสั่งให๎กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน พ๎นจากตําแหนํง 
กรณีครบวาระ อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ 

 

  6. การดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ของนาย
ทะเบียนจังหวัด ทั้งทะเบียนทั่วไปและทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน 

- พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.
๒๕๓๔ - พ.ร.บ.บัตรประจําตัว
ประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖ 

  7. ควบคุมการขออนุญาตจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล   
ให๎เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดในตําแหนํงนายทะเบียนจังหวัด 

- พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.
๒๕๐๕  และระเบียบ คําสั่ง 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง 



ผนวก  จ ๒/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  8. ควบคุมการออก การใช๎บัตรประจําตัวกํานัน 

ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎านฝุายรักษาความสงบ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยการออกและใช๎บัตร
ประจําตัว  กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
แพทย์ประจําตําบล  สารวัตร 

   กํานัน  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน ฝุาย
รักษาความสงบ พ.ศ.๒๕๑๕ 

  9. การแตํงตั้งกรรมการตีราคาปานกลาง         
การประกาศราคาปานกลาง การพิจารณา
อุทธรณ์ การตีราคาปานกลาง การยกเว๎นหรือ
ลดภาษีบํารุงท๎องที่ 

- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท๎องที่  พ.ศ.
๒๕๐๘ 

  10. การควบคุมการดําเนินงานสุสานและ
ฌาปนกิจสถาน 

- พ.ร.บ.ควบคุมสุสานและ
ฌาปนกิจสถาน พ.ศ.๒๔๘๑ 

  11.การลงนามในบัตรประจําตัวคณะกรรมการ 
อิสลามและหนังสือรับรองและการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งมัสยิด 

- คส.มท. ที่ ๑๙๒/๒๕๓๑                           
ลว. ๒๑ มี.ค. ๓๑ 

- ระเบียบการจดทะเบียนมัสยิด     
พ.ศ.๒๔๙๑ 

  ๑2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 
การสมาคม/มูลนิธิ และการจดทะเบียนแก๎ไข
เพ่ิมเติมข๎อบังคับสมาคม/มูลนิธิ 

๑3. การตั้งคณะกรรมการสอดสํองพฤติกรรมของ
สมาคมงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม 

๑4. การตรวจตราการควบคุมดูแลกิจการมูลนิธิ
ประจําปี 

- พ.ร.บ.ให๎ใช๎บทบัญญัติ บรรพ ๑ 
แหํงประมวลกฎหมายแพํงและ
พาณิชย์ที่ได๎ตรวจชําระใหมํ              
พ.ศ.๒๕๓๕ 

- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๗) ออก
ตามความในประมวลกฎหมาย
แพํงและพาณิชย์วําด๎วยการจด
ทะเบียนสมาคม 

  ๑5. การอนุมัติให๎เบิกจํายเงินคําเลําเรียนบุตร  
กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน  ฯลฯ 

- ระเบียบ มท. วําด๎วยการเบิกจําย 
เงินตอบแทนตําแหนํงและเงินอ่ืน
ให๎แกํกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน พ.ศ.
๒๕๒๐ 

  ๑6. ควบคุมการออกและใช๎บัตรประจําตัวของ
สมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ (ทสปช.) 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วย   ไทยอาสาปูองกันชาติ 
พ.ศ.๒๕๒๑ 

  ๑7. การพิจารณาสั่งการการกําหนดพ้ืนความรู๎ของ
ผู๎รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางทรงคุณวุฒิ 
และการออกหนังสือสําคัญแกํกรรมการกลาง
ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

- ข๎อบังคับ มท.วําด๎วยการเลือกตั้ง
กรรมการหมูํบ๎านผู๎ทรงคุณวุฒิ   
พ.ศ.๒๕๓๓ 

  ๑8. งานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข๎าราชการ 
กรมการปกครอง 

- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข๎าราชการกรมการปกครอง                      
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑9. งานเกี่ยวกับการสอบสวนข๎อเท็จจริงกรณี

กํานัน ผู๎ใหญํบ๎านหรือข๎าราชการ ลูกจ๎างของ    
ที่ทําการปกครองจังหวัด ที่ทําการปกครอง
อําเภอถูกร๎องเรียนหรือประพฤติมิชอบเมื่อ
ดําเนินการแล๎วให๎เสนอผู๎วําราชการจังหวัด
ทราบ 

 

  20. การออกบัตรและใช๎บัตรประจําตัว อส. และ
การรายงานการดําเนินงานของสมาชิก อส. 

- ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน                  
วําด๎วยบัตรประจําตัว
ผู๎บังคับบัญชาเจ๎าหน๎าที่ และ
สมาชิก อส. พ.ศ.๒๕๓๘ 

  21. การอนุมัติให๎เบิกจํายเงินคําเลําเรียนบุตร
สมาชิก อส. และการอนุมัติให๎เบิกจํายเงิน      
คํารักษาพยาบาลสมาชิก อส. 

- ระเบียบ มท. วําด๎วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรสมาชิก อส. พ.ศ.๒๕๓๕ 

- ระเบียบกองอาสารักษาดินแดน                
วําด๎วยการเบิกจํายเงินคํา
รักษาพยาบาลของสมาชิก อส.          
พ.ศ.๒๕0๓๓ และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติม   (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๓๘ ข๎อ 
๘ (๑) 

  ๒2. งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง 
ยกเว๎นการขออนุญาตสร๎างสถานที่เก็บน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

- พ.ร.บ.น้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
๒๔๗๔ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

  ๒3. การลงนามในแบบคําขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ 
บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือ
เงินทดแทนข๎าราชการวิสามัญออกจากราชการ  
(แบบ ๕๓๐๐) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วย   การขอรับและการจําย
บําเหน็จบํานาญข๎าราชการ 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ๒4. การอนุมัติให๎เบิกจํายตามแบบคําขอรับเงิน
ชํวยเหลือผู๎ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการ
พัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

- หนังสือกรมการปกครอง                  
ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๑๑ ลงวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

  25. อนุมัติให๎ข๎าราชการศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขา
จังหวัด สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ไปราชการในราชอาณาจักร 

- คําสั่งกรมการปกครองที่ 
950/2560 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2560 (สําหรับข๎อ 25 
– 29) 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  26. มอบอํานาจในการอนุญาตการลาของ

ข๎าราชการศูนย์บริหารการทะเบียนภาค และ
ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด 
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
ดังนี้ 

    1) ลาปุวยครั้งหนึ่งไมํเกิน 120 วัน 
    2) ลากิจสํวนตัวครั้งหนึ่งไมํเกิน 45 วัน 
    3) ลาคลอดบุตร 

 

      4) ลาพักผํอน 
    5) ลาไปชํวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
    6) ลาเข๎ารับการตรวจเลือกหรือเข๎ารับการ

เตรียมพล 

 

  27. อนุมัติให๎ข๎าราชการศูนย์บริหารการทะเบียน
ภาคและศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขา
จังหวัด สํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 

 

  28. ดําเนินการคัดเลือกและจัดจ๎างลูกจ๎างเหมา
บริการเพื่อปฏิบัติหน๎าที่ประจําศูนย์บริหารการ
ทะเบียนภาค สาขาจังหวัด ศูนย์จัดเก็บเอกสาร
ทางทะเบียนในเขตพ้ืนที่จังหวัด ศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานตํางด๎าวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ของจังหวัดและลูกจ๎างเหมาบริการ
ตามภารกิจอื่น ๆ ที่ใช๎งบประมาณของสํานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โดย
ดําเนินการคัดเลือกลูกจ๎างเหมาบริการ การสั่ง
จ๎าง การเลิกจ๎าง การให๎ลาออก การสั่งให๎ลูกจ๎าง
ปฏิบัติหน๎าที่ การรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัย รวมทั้งการดําเนินการตําง ๆ ให๎เป็นไป
ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ๎างเหมาบริการ
ในสังกัดกรมการปกครอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2556 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ๎างเหมา
บริการ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข๎อบังคับ คําสั่ง นโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง 

 
 
 

 



ผนวก  จ ๕/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  29. การดําเนินการตําง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จ๎างและการบริหารพัสดุของศูนย์บริหารการ
ทะเบียนภาค และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 
สาขาจังหวัด สํานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง ให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ 
รวมถึงการแตํงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางในการคํานวณราคากลางงานกํอสร๎างตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 
0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 
เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคํานวณ
ราคากลางงานกํอสร๎างของทางราชการในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานกํอสร๎าง 

 

  30. การลงลายมือชื่อและประทับตราประจํา
ตําแหนํงของเจ๎าพนักงานผู๎ออกใบอนุญาต     
บนปกในของตั๋วรับจํานํา และเมื่อได๎ดําเนินการ
ตามที่ได๎รับมอบอํานาจไปแล๎ว ให๎รายงาน       
ผู๎วําราชการจังหวัดระยองทราบภายใน 3 วัน    
ทําการ 

 

- พ.ร.บ. โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 

2536)  

๓ สํานักงานที่ดิน
จงัหวัดระยอง 

๑. การออกใบแทนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  
(น.ส.ล.) 

- ระเบียบกรมที่ดินวําด๎วยการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง             
พ.ศ.๒๕๑๗ 

- คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

  ๒. การหักเงินคําอากรแสตมป์เป็นคําใช๎จํายใน การ
จัดเก็บอากรแสตมป์ อัตราร๎อยละ ๓และการใช๎
จํายเงินคําใช๎จํายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจํายเงินคําใช๎จํายในการ
จัดเก็บอากรแสตมป์ พ.ศ.๒๕๔๒                 
ลว. ๓๑ พ.ค. ๔๒ 

   - คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖  
ลว. ๒๔ ต.ค. ๔๖ 

  ๓. การออกคําสั่งและกําหนดท๎องที่และวันเริ่มต๎น
ของการเดินสํารวจรังวัดตามโครงการเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินใน
ท๎องที่นั้น 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๔๙๗  

   มาตรา ๕๘ วรรคสอง 

  ๔. การนัดรังวัดเฉพาะแปลงตามคําขอ 
 
 

 



ผนวก  จ ๖/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
   ๕. สั่งให๎อําเภอท๎องที่ไปเป็นพยาน หรือตรวจสอบ

ที่ดิน กรณทีี่มีการรังวัด ออกหนังสือสําคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ 

 

- หนังสือที่ มท ๗๗๔๘/๒๔๙๗           
ลงวันที่ ๓ เม.ย.๒๔๙๗ 

4 สํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง 

๑. การควบคุมดูแลการดําเนินงานและผังเมืองของ
โรงมหรสพให๎ปฏิบัติตามกฎหมาย   

๒. การลงนามในหนังสือรับรองผลงานสําหรับงาน/
โครงการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   

  ๓. การลงนามในหนังสือแจ๎งผู๎รับจ๎างเพื่อเรํงรัดงาน
กํอสร๎าง 

๔. การลงนามในหนังสือแจ๎งสงวนสิทธิการเรียก
คําปรับ 

๕. การลงนามในหนังสือแจ๎งผู๎รับจ๎างเพื่อแก๎ไข  
หรือซํอมแซมงาน/โครงการที่อยูํระหวําง             
ค้ําประกันสัญญา 

 

  ๖. การตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใช๎บังคับ 

- พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

  ๗. การรายงานผลการดําเนินงานตํางๆ ที่ต๎อง
รายงานเป็นประจํา 

- กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙๙ (พ.ศ.
๒๕๔๒) ออกตามความใน พ.ร.บ.
การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

 
5 สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 

 

๑. งานจัดระบบข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท การ
สนับสนุนองค์กรประชาชนและผู๎นําท๎องถิ่น นํา
ข๎อมูลไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาของตนเองได๎ 
ตลอดจนการให๎การศึกษาแกํชุมชนเพ่ือสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ให๎แกํประชาชน วางแผน
พัฒนาตําบล การพัฒนาองค์กรอาสาสมัครและ
ผู๎นําท๎องถิ่นให๎มีความสามารถในการกําหนด
ปัญหาและ  

 

  
 
 

 

๒. การลงนามอนุมัติโครงการในบัญชีรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ประกอบโครงการที่ใช๎เงินอุดหนุนการ
พัฒนาชนบท (หมวด ๘๐๐) และแนบโครงการ
ที่ใช๎งบประมาณ หมวด ๓๐๐ ซ่ึงได๎รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด (กพจ.) 
เรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมทั้งลงนามในหนังสือแจ๎ง
อนุมัติโครงการให๎อําเภอทราบ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๓. การลงนามในหนังสือแจ๎งการอนุมัติโครงการ

ประจําปี อนุมติจํายเงิน การลงนามในเช็คเบิก
จํายเงิน รวมทั้งการพัฒนาเด็กและครอบครัว
จังหวัดระยอง โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ แหํงประเทศ
ไทย 

 

  ๔. การอนุมัติให๎ยืมเงินสนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน (พอป.)       
แกํกลุํมออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ              
กลุํมอาชีพและลงนามในสัญญาในฐานะ                
ผู๎ให๎ยืมในวงเงินไมํเกิน  ๕๐,๐๐๐.-บาท 

 

  ๕. การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาตําบล  
  ๖. การรายงานข๎อมูลที่ต๎องรายงานเป็นประจํา  
  7. การจัดข๎าราชการเข๎าพักอาศัยในท่ีพักของทาง

ราชการ 
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ

จัดข๎าราชการเข๎าพักอาศัยในที่
พักของทางราชการ พ.ศ.2551 

  8. การดําเนนิคดีแพํง คดีอาญา คดีปกครอง       
คดีล๎มละลาย และความรับผิดทางละเมิดของ
เจ๎าหน๎าทีใ่นการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

-  คําสั่งกรมพัฒนาชุมชน ที่ 
468/25560 ลว.7 ก.ค.
2560 

 
 

6 สํานักงานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดระยอง 

- การลงนามในบัตรประจําตัวอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยกิจการอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน พ.ศ.2553 
 

7 สํานักงานพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระยอง 

๑. การอนุมัติเบิกจํายเงินหรือสิ่งของหรือกรณี    
อ่ืน ๆ ในการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ
ความเดือดร๎อน ตามข๎อ 7 และข๎อ 8 แหํง
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวําด๎วย
การสงเคราะห์ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและ      
ผู๎ไร๎ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 

- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ วําด๎วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและ     
ผู๎ไร๎ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 

- คําสั่งกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ที่ 835/2561      
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

  ๒. การพิจารณาอนุมัติให๎การสงเคราะห์ครอบครัว
อยํางใดอยํางหนึ่ง ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะห์วําด๎วยการสงเคราะห์เด็ก
ภายในครอบครัว พ.ศ.๒๕๒๙ 

 



ผนวก  จ ๘/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๓. การอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํวนราชการ

เป็นผู๎จัดหรือจัดรํวมกับรัฐวิสาหกิจหนํวยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือเอกชน การพิจารณาหาสถานที่เพ่ือจัด
ฝึกอบรม และการพิจารณาอนุมัติให๎เบิก
คําใช๎จํายตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรมของสํวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ 
การอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่สํวนราชการ
เป็นผู๎จัดหรือจัดรํวมกับรัฐวิสาหกิจหนํวยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน การพิจารณาหาสถานที่เพ่ือ
จัดฝึกอบรม และการพิจารณาอนุมัติ  ให๎เบิก
คําใช๎จํายตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จําย
ใน การฝึกอบรมของสํวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ 

- คําสั่งสํานักงานสํงเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู๎ด๎อยโอกาสคนพิการและผู๎สูงอายุ 
ที่ ๓๙๒/๒๕๔๙ลงวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

  ๔.การสั่งจํายเงินและลงนามในสัญญาก๎ูยืมเงินและ
สัญญาค้ําประกันกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการประจําจังหวัดอนุมัติ 

 

  ๕. สั่งจํายเงินกองทุนผู๎สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู๎สูงอายุอนุมัติ 

 
 

- คําสั่งกรมกิจการผู๎สูงอายุที่ ๑๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง มอบอํานาจให๎    
ผู๎วําราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน 

  ๖. ลงนามในฐานะผู๎ให๎กู๎ยืมในสัญญากู๎ยืม
เงินกองทุนผู๎สูงอายุ และหนังสือคํ้าประกันการ
กู๎ยืมเงินกองทุนผู๎สูงอายุ ประเภทการกู๎ยืม
รายบุคคลและประเภทเงินกู๎ยืมเป็นรายกลุํม
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนผู๎สูงอายุ
อนุมัติ 

7. ลงนามในฐานะผู๎ให๎เงินอุดหนุนในสัญญารับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนผู๎สูงอายุ ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู๎สูงอายุอนุมัติ 

8. ติดตามทวงถามการชําระหนี้กับผู๎กู๎ยืมเงิน/ผู๎ค้ํา
ประกันตลอดจนทายาทโดยธรรม/ผู๎จัดการ
มรดกของผู๎กู๎ยืมเงิน/ผู๎ค้ําประกันตามสัญญา
กู๎ยืมเงินกองทุนผู๎สูงอายุ และการอ่ืนๆที่
เกี่ยวข๎อง 

 
 

- คําสั่งกรมกิจการผู๎สูงอายุที่ ๑๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๘ เรื่อง มอบอํานาจให๎ผู๎วํา
ราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ
แทน และคําสั่งกรมกิจการ
ผู๎สูงอายุที่ ๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบ
อํานาจให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน(เพ่ิมเติม) 
(สําหรับข๎อ 6-10) 



ผนวก  จ ๙/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  9. บอกเลิกสัญญากับผู๎กู๎ยืมเงิน/ผู๎ค้ําประกัน 

ตลอดจนทายาทโดยธรรม/ผู๎จัดการมรดกของผู๎
กู๎ยืมเงิน/ผู๎ค้ําประกันตามสัญญากู๎ยืมเงินกองทุน
ผู๎สูงอายุ และบอกเลิกสัญญา/เรียกเงินที่ค๎าง
ทั้งหมดจากสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน
ผู๎สูงอายุ 

 

  10. การอนุมัติการดําเนินงานและการเบิก
คําใช๎จํายตํางๆ รวมทั้งเงินเหลือจํายจากการ
ดําเนินโครงการและกิจกรรมตํางๆ ในเงิน
งบประมาณเงินเบิกจํายแทนกัน ที่จัดสรรให๎แกํ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด 

๑1. อนุมัติเบิกจํายเงินอุดหนุนประเภททั่วไปที่
จัดสรรให๎แกํสํานักงานพัฒนาสังคมความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 

 

  ๑2. การสั่งจํายเงินกองทุนสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิติคนพิการ หลังจากคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือ
คณะอนุกรรมการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

- คําสั่งกรมสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๐๔๖/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘  

  ๑3. การอนุมัติการลา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

  ๑4. การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน สัญญากู๎ยืม
เงิน และสัญญาค้ําประกันกองทุนสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

  ๑5. การกํากับ การติดตาม การเรํงรัด และการ
ดําเนินคดีแพํงเก่ียวกับหนี้สินของกองทุน
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

  ๑6. การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหวํางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ (ตาม
บัญชีแนบท๎ายคําสั่งกรมพัฒนาสังคม ข๎อ ๒) 

- คํ า สั่ ง ก ร ม พัฒ นา สั ง คม แล ะ
สวัสดิการ  ที่ ๒๙๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ 
๘ มีนาคม  ๒๕๕๐ 
 

  ๑7. การสงเคราะห์ผู๎ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว 
(อนุมัติเงินสงเคราะห์รายละไมํเกิน ๒,๐๐๐ บาท) 
 

- หนังสือกระทรวงการคลัง                         
ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๑๗๓๓๖             
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ 

  ๑8. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวผู๎ได๎รับ   
 ผลกระทบจากปัญหาเอดส์ 
 

- ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์         
วําด๎วยการสงเคราะห์เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๒๙ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  19.สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗  

การดําเนินตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการวําด๎วยการสงเคราะห์เด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ 

- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการวําด๎วยการสงเคราะห์
เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

  20.สงเคราะห์คนพิการในครอบครัวการ
ดําเนินการตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ วําด๎วยการสงเคราะห์ผู๎มีรายได๎น๎อย
และไร๎ที่พ่ึง พ.ศ.๒๕๕๒ 

- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ วําด๎วยการสงเคราะห์
ครอบครัวผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ไร๎
ที่พ่ึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  21.การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู๎สูงอายุตาม
ประเพณี รายละ ๒,๐๐๐ บาท 

 

- ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขการค๎ุมครองการ 

   สํงเสริมและการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี 

  22.เงินอุดหนุนเพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๗ ดําเนินการให๎
ความชํวยเหลือตามหลักการสังคมการ
สงเคราะห์เฉพาะรายให๎ความชํวยเหลือเป็นเงิน
หรือสิ่งของได๎ไมํเกิน ๒,๐๐๐ บาท ตํอครั้ง ตํอ
ครอบครัว 

 
 

- ระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
วําด๎วยการเบิกจํายเงินอุดหนุน
เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
วําด๎วย การเบิกจํายเงินอุดหนุน
เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบปัญหาทาง 

   สังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

  23.อนุมัติเบิกจํายเงินงบประมาณแทนกัน งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามในสัญญารับ
เงินอุดหนุนตามระเบียบกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัววําด๎วย เงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ระเบียบกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว วําด๎วยเงิน
อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
  ๒4. อนุมัติหรือดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับการ

เบิกจํายงบเงินอุดหนุน และงบดําเนินงานภายใต๎
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

- ระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน วําด๎วย หลักเกณฑ์การ
จํายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด พ.ศ. ๒๕60 

- คําสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ที่ 198/2561 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2561 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  25.ลงนามในวุฒิบัตรและบัตรประจําตัว

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ 

- ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ วํา
ด๎วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุษย์  พ .ศ . 
2557 

8 สํานักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล๎อมจังหวัด 

๑. การยกเลิกการเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมปลูกไม๎
เศรษฐกิจ 

- ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการ             
เบิกจํายเงินโครงการสํงเสริมปลูก
ไม๎เศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ระยอง ๒. การข้ึนทะเบียนตราและการรับรองตรา - ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการขึ้น
ทะเบียนตราการรับรองตรา ตอก
ประทับตราหรือแสดงการยกเลิก
และการทําลายตราที่ใช๎ในกิจการ
สวนปุา 

  ๓. การลงทะเบียนเลํมที่ของหนังสือแสดงบัญชี
รายการไม๎ที่ได๎จากการทําสวนปุา (สป.๑๕) 

- ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการนํา              
ไม๎ทํอน ไม๎แปรรูป หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได๎จากการทําสวน
ปุาเคลื่อนท่ี พ.ศ.๒๕๓๓ 

  ๔. การเปรียบเทียบปรับในคดีปุาไม๎ตํางๆ            
ที่มีโทษปรับสถานเดียว และรับผิดชอบ
ดําเนินการตามอํานาจหน๎าที่ตามกฎหมาย เว๎น
การสั่งการอนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับกิจการปุาไม๎
ซ่ึงให๎เป็นดุลยพินิจของผู๎วําราชการจังหวัด 

- พ.ร.บ.ปุาไม๎ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา 
๔ (๑๖)  มาตรา๗๔ ตรี เพ่ิมเติม
โดยฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๑๘ 

  ๕. การรับเรื่องขอจดทะเบียนตราประทับไม๎เอกชน - กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๔๙๘) 

  ๖. การประทับตราประจําตํอหนังสือกํากับไม๎แปร
รูปและหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช๎หรือสิ่ง
อ่ืนใดบรรดาที่ทําด๎วยไม๎หวงห๎าม 

- ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วย
ประทับตราประจําตํอหนังสือ
กํากับไม๎ฯ พ.ศ.๒๕๓๓ หมวดที่ 
๓ ข๎อ ๑๓ 

  
 
 
 
 
 

๗. การเป็นพนักงานน้ําบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ํา
บาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ 
๗.๑   รับคําขออนุญาตประกอบกิจการ             

น้ําบาดาล มาตรา ๑๗ 
๗.๒   รับคําขออนุญาตให๎โอนใบอนุญาต

ประกอบกิจการน้ําบาดาล มาตรา ๒๐ ทวิ 

- คําสั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล       
ที่ ๔๐๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ 

- พระราชบัญญัติน้ําบาดาล                            
พ.ศ.๒๕๒๐ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  

 
 
 
 
 

๗.๓  รับแจ๎งการค๎นพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ซากดึกดําบรรพ์ หรือแรํ ที่มีคุณคําทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด๎าน
ธรณีวิทยา มาตรา ๒๓ 

๗.๔   รับคําขอและออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ําบาดาล มาตรา ๒๕ 

๗.๕  รับแจ๎งการเลิกการประกอบกิจการน้ํา
บาดาล มาตรา ๒๖ 

 

  ๗.๖ แจ๎งเป็นหนังสือให๎ผู๎รับใบอนุญาตที่เลิก
กิจการ หรือไมํได๎รับอนุญาตให๎ตํอ
ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
จัดการ รื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุม บํอ 
มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง 

 

  ๗.๗  จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบํอแทน
โดยผู๎รับอนุญาตเป็นผู๎เสียคําใช๎จํายทั้งสิ้น 
มาตรา ๒๗ วรรคสอง 

 

  ๗.๘  รับอุทธรณ์คําสั่งให๎จัดการปูองกันความ
เสียหาย เปลี่ยนแปลง แก๎ไข  หรือ หยุด
ประกอบกิจการน้ําบาดาล มาตรา ๓๐ 

๗.๙  รับอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๓๖ 

๗.๑๐ เป็นตัวแทนในการดําเนินคดีแพํง กรณี
เรียกหนี้ ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล 
พ.ศ.๒๕๒๐  

 

  ๘. การประทับตราประจําตํอหนังสือกํากับไม๎แปร
รูป ไม๎ยางพาราแปรรูป และหนังสือกํากับ
สิ่งประดิษฐ์ฯ 

- ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการ
ประทับตราตํอหนังสือกํากับไม๎ฯ 
พ.ศ.๒๕๓๓ หมวดที่ ๓ ข๎อ ๑๓ 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.
๒๕๑๙) 

   - กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.
๒๕๓๐) 

  ๙. การลงนามในใบเบิกทางนําไม๎หรือของปุา
เคลื่อนที่ และการอนุญาตนําไม๎หรือของปุาเข๎า
เขตดํานปุาไม๎ 

- ระเบียบกรมปุาไม๎วําด๎วยการนํา
ไม๎หรือของปุาเคลื่อนที่ พ.ศ.
๒๕๔๕  

  ๑๐. การลงนามในคูํมือคนงานของผู๎รับอนุญาต - พ.ร.บ.ปุาไม๎ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๕๗ 
  11.การเบิกคําใช๎จํายในการบริหารงานของ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
จังหวัด 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกคําใช๎จํายในการ
บริหารงานสํวนราชการ พ.ศ.
2553 



ผนวก  จ ๑๓/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  12.การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 

และอนุมัติการเบิกคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม
และการจัดงานที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเป็นผู๎ดําเนินการ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
คําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัด
งานและการจัดประชุมระหวําง
ประเทศ พ.ศ.2549 และท่ีแก๎ไข
เพ่ิมเติม 

  13.การอนุมัติเบิกจํายคําตอบแทนกรรมการและ
เจ๎าหน๎าที่ดําเนินการสอบ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายคําตอบแทนการสอบ              
พ.ศ.2549 

  14.การอนุมัติเบิกคําใช๎จํายเกี่ยวกับการติดตั้งการ
ใช๎โทรศัพท์พ้ืนฐานของทางราชการ รวมถึงการ
อนุมัติให๎ใช๎โทรศัพท์สถานที่ราชการเพ่ือโทร
ทางไกลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัด 

- หนังสือสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร 0506/158  
ลว.30 ส.ค.2553 

 
 

  15.อนุมัติการใช๎จํายเงินรวมทั้งการอนุมัติเบิก
จํายเงินนอกงบประมาณประเภทตํางๆ ตามท่ี
กําหนดไว๎ในระเบียบเงินนอกงบประมาณแตํละ
ประเภท 

 

-ระเบียบเงินนอกงบประมาณแตํละ   
ประเภท รวมทั้งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คําสั่งหรือหนังสือเวียน     
ที่เก่ียวข๎องอ่ืน 

9 สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง 

๑. การแจ๎งเพ่ือดําเนินคดีในทางแพํงและอาญา  
เมื่อเกิดการทุจริตหรือเสียหายแกํทรัพย์สินใน
จังหวัด 

- คําสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๙๕/
๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๒๑ 

  ๒. ให๎คําแนะนํา คําปรึกษา การจดทะเบียนหรือ
การแจ๎งข๎อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และข๎อ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

- ปฏิบัติตามประกาศและระเบียบ
กรม 

  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข๎อง 
ดังนี้ 

  ๓. ให๎บริการข๎อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
๔. รับแจ๎งข๎อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
      (๑)  ข๎อมูลลิขสิทธิ์ 
      (๒)  ข๎อมูลความลับทางการค๎า 
      (๓)  ข๎อมลูภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย     

๑. ระเบียบฯ วําด๎วยการบริการ
ข๎อมูลการจดทะเบียนและการ
แจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในสํวนภูมิภาค พ.ศ.
๒๕๔๖ 

   ๒. ประกาศฯ เรื่องการแจ๎ง
ข๎อมูลและขอรับบริการข๎อมูล
ลิขสิทธิ์ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ และระเบียบฯ วําด๎วย
การพิจารณาคําขอแจ๎งข๎อมูลและ
ขอรับบริการข๎อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.
๒๕๔๕ ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  

 
 

 
 
 

๓. ประกาศฯ เรื่องการแจ๎งข๎อมูล
และ ขอรับบริการข๎อมูลความลับ
ทางการค๎า ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

   ๔. ระเบียบฯ วําด๎วยการพิจารณา         
คําขอแจ๎งข๎อมูลและขอรับบริการ
ข๎อมลูความลับทางการค๎า             
พ.ศ.๒๕๔๕  ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

   ๕ ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา    เรื่องการแจ๎งข๎อมูล
และขอรับบริการข๎อมูลภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นไทย ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และ 

   ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา             
วําด๎วยการพิจารณาคําขอแจ๎ง
ข๎อมูลและขอรับบริการข๎อมูลภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นไทย พ.ศ.๒๕๔๕ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

  พนักงานเจ๎าหน๎าที่ด๎านสิทธิบัตร 
๑. รับคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

รวมทั้งบรรดาคําขอคําร๎องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๒. รับชําระคําธรรมเนียมที่เก่ียวข๎องกับเรื่อง

ดังกลําวตาม ๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ
ที่ ๗   (พ.ศ.๒๕๔๗) ลงวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  

- ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และระเบียบกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข๎อง  
ดังนี้ 
๑)  ประกาศกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ์
คําขอรับสิทธิบัตร คําขอถือสิทธิ
วันยื่นคําขอในตํางประเทศเป็น
ครั้งแรกและเอกสารประกอบ
คําขอดังกลําว และจํานวน
สําเนา ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๔๒ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
   ๒)ประกาศกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ์คํา
ขอแก๎ไขเพ่ิมเติม คําคัดค๎าน คํา
โต๎แย๎ง คําอุทธรณ์ เอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอดังกลําว  
และจํานวนสําเนา ลงวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๔๒ 
๓)  ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ์คํา
ขอบันทึกคํายินยอมให๎บุคคลอ่ืน
ใช๎สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุ
สิทธิบัตร คําขออนุญาตใช๎
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร            
คําขอจดทะเบียนการอนุญาตให๎
ใช๎สิทธิตามสิทธิบัตรหรือ อนุ
สิทธิบัตร  คําขอให๎ยกเลิก
ใบอนุญาตให๎ใช๎สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร คําขอจดทะเบียนการ
โอนสิทธิบัตรหรือ อนุสิทธิบัตร 
และคําขอจดทะเบียนการรับโอน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยทาง
มรดกและหลักฐานเกี่ยวกับการ
รับมรดกลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๔๒ 
๔)  ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง กําหนดแบบพิมพ์คํา
ขอรับบําเหน็จพิเศษ  คําขอคืน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
เลิกข๎อถือสิทธิบางข๎อ คําขอรับใบ
แทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ใบแทนใบอนุญาตให๎ใช๎สิทธิตาม
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ลงวันที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ 
๕)  ประกาศกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียน
ตัวแทนสิทธิบัตร 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  พนักงานเจ๎าหน๎าที่ด๎านเครื่องหมายการค๎า 

 ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ                      
แหํงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค๎า  พ.ศ.
๒๕๓๔ แก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค๎า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

-  ปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา วําด๎วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจค๎น ยึด อายัด 
และจับกุม ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ                           
แหํงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค๎า พ.ศ.๒๕๓๔  ลงวันที่                     
๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

  พนักงานเจ๎าหน๎าที่แบบผังภูมิของวงจรรวม 
๑. รับคําขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม  

รวมทั้งบรรดาคําขอคําร๎องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
๒. รับชําระคําธรรมเนียมที่เก่ียวข๎องกับเรื่อง

ดังกลําวตาม ๑. 

- ปฏิบัติตามประกาศกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และระเบียบกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้ 
๑) ประกาศกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา เรื่อง กําหนดแบบ
พิมพ์คําขอจดทะเบียนแบบผัง
ภูมิของวงจรรวม คําขออื่น
และเอกสารประกอบ คําขอ
ดังกลําว ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๔๖ 

   ๒) ระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาวําด๎วยการบริการ
ข๎อมูลการจดทะเบียนและการ
แจ๎งข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาในสํวนภูมิภาค 
พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ 

  พนักงานเจ๎าหน๎าที่ด๎านลิขสิทธิ์ 
ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ และ ๖๘                         
แหํงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
- การพิจารณาออกหนังสือรับรองและขึ้น

ทะเบียนเป็นผู๎ขอหนังสือรับรอง เฉพาะปริมาณ
นอกโควตา ตามหลักเกณฑ์การเปิดตลาดที่
กําหนดในแตลํะสินค๎าโดยไมํจํากัดปริมาณ 

- ปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ และ ๖๘         
แหํงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
๒๕๓๗ 

- คําสั่งกรมการค๎าตํางประเทศ               
ที่ ๒๗๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ 

- คําสั่งกรมการค๎าตํางประเทศ            
ที่ ๓๘๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐  

   ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  5. อนุญาตการลาของข๎าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ๎างประจําในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจ
การค๎า ที่ปฏิบัติราชการในสํานักงานพาณิชย์
จังหวัดระยองที่การอนุญาตดังกลําวอยูํใน
อํานาจอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า ยกเว๎น 
การลาไปตํางประเทศ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี              
วําด๎วยการลาของข๎าราชการ               
พ.ศ.2555 

-  ระเบียบกระทรวงการคลัง             
วําด๎วยลูกจ๎างประจําของ                    
สํวนราชการ พ.ศ.2537 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี             
วําด๎วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 

  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคา้จังหวัดระยอง  
  6. การรับจดทะเบียนตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง          

ตัวกรรมการและแก๎ไขหรือเพ่ิมเติมข๎อบังคับ
สมาคมการค๎าและหอการค๎าประจําจังหวัด 

7. การรับจดทะเบียนเลิก และชําระบัญชีสมาคม
การค๎าและหอการค๎าประจําจังหวัด 

- พระราชบัญญัติสมาคมการค๎า             
พ.ศ.๒๕๐๙ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

- คําสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า                
ที่ ๒๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๔๗ 

  8. การอนุญาต อนุมัติ ตรวจคัดสําเนา หรือรับรอง
สําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับสมาคมการค๎าและ
หอการค๎าจังหวัด 

- พระราชบัญญัติสมาคมการค๎า       
พ.ศ.๒๕๐๙  และพระราชบัญญัติ
หอการค๎า พ.ศ.๒๕๐๙ 

  9. การรับทราบและพิจารณาการสํงสําเนารายงาน
ประจําปี สําเนางบดุล และ การอุทธรณ์คําสั่ง
นายทะเบียนของสมาคมการค๎าและหอการค๎า
ประจําจังหวัด 

 

  10. การพิจารณาสั่งขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลา
การยื่นงบ การเงินของผู๎มีหน๎าที่จัดทําบัญชี 
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.๒๕๔๓ 
มาตรา ๑๑ ตามบัญชีการมอบอํานาจและ
หลักเกณฑ์การใช๎อํานาจแนบท๎ายคําสั่ง 

- พระราชบัญญัติการบัญชี              
พ.ศ.๒๕๔๓ 

  11. การรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค๎าประจํา
จังหวัด และหอการค๎าประจําจังหวัด 

 

  12. การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ๎าง สั่งเชํา และลงนามใน
สัญญา หรือข๎อตกลงที่อยูํในอํานาจของอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎าตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการ การซื้อ การจ๎าง  การเชํา การใช๎จํายเงิน 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         
วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.2535           
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม และ                    
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎อง 

- ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การ
ซื้อ การจ๎าง การเชํา การใช๎
จํายเงิน 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  13. อนุมัติการเบิกจํายเงินจากคลัง - ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง  

การเก็บรักษา เก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินสํงคลังของสํวน
ราชการ พ.ศ.2551 

  14. อนุมัติการจํายเงินยืมทดรองราชการที่มีวงเงิน
ไมํเกินสองหมื่นบาท 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
เงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 

  15. รับรองการใช๎สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของข๎าราชการและ
ลูกจ๎างประจําในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าที่
ไปปฏิบัติราชการในสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ระยอง  ยกเว้น กรณีรับรองการใช๎สิทธิของ
พัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง 

-  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ          
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2545    
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

  16. อนุมัติการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรข๎าราชการและลูกจ๎างประจํา ใน
สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าไปปฏิบัติราชการ
ในสํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง                 
ยกเว๎น กรณีอนุมัติเบิกจํายของพัฒนาธุรกิจ
การค๎าจังหวัดระยอง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย 
การเบิกจํายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.
2551 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

  17. อนุมัติการเบิกจํายคําเชําบ๎านข๎าราชการใน
สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าที่ไปปฏิบัติใน
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

    ยกเว๎น กรณีการอนุมัติการเบิกจํายของพัฒนา
ธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ข๎าราชการ พ.ศ.2549 และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  18. อนุมัติให๎ข๎าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ๎างประจําในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าที่
ไปปฏิบัติราชการในสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ระยอง อยูํปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ 
ยกเว๎น กรณีการอนุมัติของพัฒนาธุรกิจการค๎า
จังหวัดระยอง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การเบิกจํายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550 

  19. อนุมัติให๎ข๎าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ๎างประจําในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าที่
ไปปฏิบัติราชการในสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ระยอง เดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกเขต 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 

-  ระเบียบวําด๎วยการจํายคําจ๎าง 
  พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ยกเว๎น กรณีการอนุมัติของ

พัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง 
 
 
 
 

ลูกจ๎างประจําของสํวนราชการ   
พ.ศ.2526 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการการจัดประชุมของทาง
ราชการ 
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   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                

วําด๎วยพนักงานราชการ                 
พ.ศ.2547 

  20. อนุญาตให๎ข๎าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ๎างประจําในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจที่ปฏิบัติ
ราชการในสํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ใช๎
รถสํวนกลางของกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าทั้งใน
และนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อนุญาตให๎นํารถ
สํวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 
หรือเป็นครั้งคราวได๎เฉพาะกรณีท่ีไมํมีสถานที่
เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอหรือมีราชการ
จําเป็นเรํงดํวน 

 

-  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี             
วําด๎วยรถราชการ พ.ศ.2523              
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

  ส านักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง  
  21. งานที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค๎าข๎าว  

พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งต๎องติดตํอกับสํานักงาน
คณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
การค๎าข๎าว พ.ศ.๒๔๘๙    (ป.ก.ข.) 

-  พระราชบัญญัติการค๎าข๎าว   
   พ.ศ.๒๔๘๙ 

  22. การรายงานจํานวนผู๎ที่ได๎รับอนุญาต
ประกอบการค๎าข๎าวแตํละประเภท รวมทั้ง
รายงานการขออนุญาตเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
หรือแจ๎งเลิก หรือได๎สั่งเพิกถอนจากจํานวน ผู๎ที่
ได๎รับอนุญาตประกอบ การคา๎ข๎าวแตํละประเภท
เป็นประจําทุกเดือน 

 

  23. การรายงานรับและนําสํงเงินรายได๎ที่ได๎รับ
ตามพระราชบัญญัติการค๎าข๎าว พ.ศ.๒๔๘๙ 
ประจําเดือน 

 

  24. การเบิกจํายแบบพิมพ์ตํางๆ 
2๕. การรายงานแสดงยอดแบบพิมพ์ตํางๆ 

ประจําเดือน 

 

  2๖. การสําเนาประกาศของพนักงานเจ๎าหน๎าที่
จังหวัด 

 

 

10 สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง 

1. อนุญาตให๎ผู๎ถือประทานบัตรทําเหมือนประเภท
ที่ 2 และการทําเหมือนประเภทที่ 3 ให๎ผู๎อื่นรับ
ชํวงการทําเหมืองเฉพาะสํวนใดสํวนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด 

 
 
 

- พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ. 2560 
- คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรํ ที่ 181/2560 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2560      
(ข๎อ 1 – 15 ) 
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  2. การออกใบอนุญาตซื้อแรํ ใบอนุญาตขายแรํ 

ใบอนุญาตครอบครองแรํ ใบอนุญาตเก็บแรํ 
หรือใบอนุญาตขนแรํ ซึ่งเป็นแรํที่รัฐมนตรี
กําหนดให๎เป็นแรํที่อยูํในความควบคุมตาม
มาตรา 98 

 

  3. ตํออายุหรือไมํตํออายุใบอนุญาตซื้อแรํ 
ใบอนุญาตครอบครองแรํ และใบอนุญาตตั้ง
สถานที่เก็บแรํ 

 

  4. ยกเลิกใบอนุญาตตามบัญชีการมอบอํานาจ
ลําดับ 2 กรณีผู๎ได๎รับอนุญาตไมํมารับใบอนุญาต
ภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งโดยไมํมี
เหตุอันควร 

 

  5. เพิกถอนใบอนุญาตซื้อแรํ ใบอนุญาต
ครอบครองแรํ ใบอนุญาตเก็บแรํ ในกรณีไมํ
ชําระหนี้ตามท่ีกฎหมายกําหนดภายในเก๎าสิบ
วันนับแตํวันที่เจ๎าพนักงานอุตสาหกรรมแรํ
ประจําท๎องที่บอกกลําวเป็นหนังสือ  

 

  6. ออกใบอนุญาตหรือรับแจ๎งการนําแรํเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรหรือเขตไหลํทวีปหรือสํงแรํออก
นอกราชอาณาจักรหรือเขตไหลํทวีปตามมาตรา 
104 (2) และ (3) 

 

  7. ออกใบอนุญาตแตํงแรํและกําหนดเงื่อนไขใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรไว๎ในใบอนุญาตแตํงแรํ เฉพาะ
การแตํงแรํที่กระทําโดยวิธีการอยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือหลายวิธี ดังตํอไปนี้ 

    (1) วิธีการโมํ การบด หรือการยํอยแรํ หรือการ
คัดขนาดแรํ รวมทั้งการล๎างแรํด๎วยน้ํา 

    (2) วิธีการแยกแรํโดยอาศัยความแตกตํางของ
ความถํวงจําเพาะ เชํน ใช๎รางล๎างแรํ 
(Lanchute) จิ๊ก (Jig) โต๏ะแยกแรํ (Shaking 
Table) ฮัมฟรีย์สไปราล (Humphrey’s Spiral) 
หรือไซโคลน (Cyclone)  

    (3) วิธีการแยกแรํด๎วยแมํเหล็ก (Magnetic 
Separation)  

 

      (4) วิธีการแยกแรํด๎วยไฟฟูาสถิตหรือ
ไฟฟูาแรงสูง (Electrostatic or High Tension 
Separation) 
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  8. ยกเลิกใบอนุญาตแตํงแรํตามบัญชีการมอบ

อํานาจลําดับที่ 7 กรณีผู๎ได๎รับอนุญาตไมํมารับ
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งโดยไมํมีเหตุอันควร 

 

  9. ตํออายุหรือไมํตํออายุใบอนุญาตแตํงแรํทุก
วิธีการ 

 

  10. อนุญาตเป็นหนังสือให๎ผู๎รับใบอนุญาตแตํงแรํ
ตามบัญชีมอบอํานาจลําดับที่ 7 เริ่มการแตํงแรํ 

 

  11. ออกคําสั่งให๎ผู๎ถือประทานบัตรการทําเหมือง
แรํประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ผู๎รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือผู๎รับ
ใบอนุญาตแตํงแรํ หยุดการประกอบกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสํวนเป็นการชั่วคราวเพื่อให๎
ปรับปรุงแก๎ไขหรือปฏิบัติให๎ถูกต๎องเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และออกคําสั่งให๎
ประกอบกิจการตํอไปได๎เมื่อผู๎รับใบอนุญาตได๎
ปรับปรุงแก๎ไขตามที่ได๎สั่งการแล๎ว 

 

  12. อนุญาตเป็นหนังสือให๎ผู๎รับใบอนุญาตแตํงแรํ
ตามบัญชีมอบอํานาจลําดับที่ 7 เริ่มการแตํงแรํ
ใหมํหลังจากแจ๎งหยุดการแตํงแรํชั่วคราว 

- ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรํ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง
แผนผังและวิธีการแตํงแรํ การหยุด
แตํงแรํชั่วคราว การแจ๎งการแตํงแรํ
ใหมํ และการเลิกแตํงแรํ พ.ศ. 
2560 (สําหรับข๎อ 12 และ 14 ) 

  13. อนุญาตเป็นหนังสือให๎เริ่มประกอบโลหกรรม  
  14. อนุญาตเป็นหนังสือให๎ผู๎รับใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรมเริ่มการประกอบโลหกรรม
ใหมํหลังจากแจ๎งหยุดการประกอบโลหกรรม
ชั่วคราว 

 

  15. ดําเนินการฟูองคดีและดําเนินคดีแพํงหรือคดี
ปกครองเพ่ือเรียกหนี้ตามพระราชบัญญัติแรํ 
พ.ศ.2560 

 

  16. ออกใบอนุญาตครอบครองแรํ ซึ่งแรํคง
เหลืออยูํในเขตเหมืองแรํกรณีที่สิทธิของผู๎ถือ
ประทานบัตรสิ้นสุดลง 

- คําสั่งกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรํ ที่ 
2525/2560 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 (สําหรับข๎อ 
16-17) 

  17. ออกหนังสืออนุญาตให๎ครอบครองแรํเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย 

 



ผนวก  จ ๒๒/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  18. การสํงเรื่องประกาศการขอจดทะเบียน 

กรรมสิทธิ์เครื่องจักรไปให๎อําเภอปิดประกาศ 
-  พระราชบัญญัติจดทะเบียน

เครื่องจักร พ.ศ.๒๕๑๔ 
  19. การสํงเรื่องการแจ๎งการดําเนินการหรือการขอ

อนุญาตผลิต  นําเข๎า สํงออก หรือมีไว๎
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให๎กระทรวง 
อุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาต 

 

- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย            
พ.ศ.๒๕๓๕ 

11 สํานักงานคลังจังหวัด
ระยอง 

๑. สั่งโอนเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ - ระเบียบการจํายเงินเดือนเงิน
บําเหน็จบํานาญ 

  ๒. การอนุมัติให๎เปิดปิดที่ทําการนอกเวลาทําการ
ปกติ 

- ระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง    
ณ สํานักงานคลังจังหวัด พ.ศ.
๒๕๑๙ และท่ีแก๎ไข (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๑๙ ข๎อ ๔๘ 

  ๓. การอนุมัติให๎ขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีเป็นกรณี
พิเศษหลังระยะเวลาการกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปี 

 

  ๔. การแจ๎งโอนเงินขายบิลไปกรมบัญชีกลาง - ข๎อบังคับวําด๎วยเงินขายบิล             
พ.ศ.๒๔๙๕ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.๒๕๑๒ 

  ๕. การขอกําลังเจ๎าหน๎าที่ตํารวจเพ่ือควบคุมการ
เบิกและสํงเงินคงคลัง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การย๎ายตัวเงินคงคลัง พ.ศ.
๒๕๓๘ 

  ๖. การสํงสําเนาคําสั่งการจํายเงินเบี้ยหวัดบํานาญ
ไปตั้งจํายทางสํานักงานเบิกอ่ืนๆ 

- นส.กรมบัญชีกลางและ พ.ร.บ.
บําเหน็จ บํานาญข๎าราชการ            
พ.ศ.๒๔๙๔  และท่ีแก๎ไข 

  ๗. การอนุมัติให๎สํวนราชการฝากสิ่งของในลักษณะ
หีบหํอ  ณ สํานักงานคลังจังหวัด 

- ระเบียบการฝากสิ่งของ                        
ณ สํานักงานคลังจังหวัด พ.ศ.
๒๕๒๔ 

  ๘. การรายงานการจํายแลกเหรียญกษาปณ์ไป
กรมธนารักษ์ 

- หนังสือกรมธนารักษ์                      
ที่ กค ๐๔๐๒/ว ๙๔๘๓   

   ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ 
  ๙. การย๎ายตั๋วเงินคงคลัง  
  ๑๐. การสํงสําเนาหนังสือเวียนระเบียบข๎อบังคับ

ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให๎สํวน
ราชการที่เก่ียวข๎องทราบเพื่อปฏิบัติ 

 

 

12 สํานักงานเกษตร
จังหวัดระยอง 

๑. การอนุมัติเบิกจํายเงินทุกประเภทของพนักงาน
ราชการ 

- คําสั่งกรมสํงเสริมการเกษตร   
  ที่ ๙๙๑/๒๕๔๘  ลงวันที่                         

๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
 



ผนวก  จ ๒๓/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๒. การย๎ายสถานที่ การเปลี่ยนชื่อผู๎ดําเนินการตาม 

พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ 
 

- พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ 

13 สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง 

๑. การรายงานขอความเห็นชอบใช๎วงเงินก๎ูยืม
ประจําปีของสหกรณ์ 

๒. การรายงานให๎ความเห็นชอบในการซื้อทรัพย์สิน
เกินกวําอํานาจหน๎าที่ของสหกรณ์จังหวัด 

- พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
๒๕๔๒ 

  ๓. การรายงานขออนุญาตตัดหนี้สูญลูกค๎า สินค๎า
ขาดบัญชีและการลดราคาสินค๎าท่ีเสื่อมคุณภาพ 

๔. ขอความเห็นชอบในการแก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อบังคับ
และถือใช๎ระเบียบของสหกรณ์ทุกประเภท 

๕. การสํงรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
ของชุมชนสหกรณ์จังหวัด 

๖. การสํงรายงานตรวจสอบสหกรณ์และรายงาน
แสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การรายงานขอกู๎สํงคืนเงินกู๎ทุนสํงเสริมสหกรณ์
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เงนิทุน
หมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกรและการรายงานที่
เกี่ยวข๎องกับเงินทุนทุกชนิด 

๘. การรายงานเกี่ยวกับโครงการเสริมสร๎างสหกรณ ์
๙. การรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ทุก

ประเภท 
๑๐. การรายงานเกี่ยวกับการตรวจแนะนําหรือ

สํงเสริมสหกรณ์ทุกประเภท 
๑๑. การรายงานและสํงเงินเกี่ยวกับฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของข๎าราชการ กรมสํงเสริมสหกรณ์ 
๑๒. การรายงานขอกู๎และการสํงเงินชําระหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ข๎าราชการสหกรณ์  จํากัด 
๑๓. การรายงานเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยง สินเชื่อ

เพ่ือการผลิตและการบริการตลาดข๎าวของ
ขบวนการสหกรณ์   

๑๔. การรับทราบระเบียบตํางๆ ของสหกรณ์และ
ชุมชนสหกรณ์แทนกรมสํงเสริมสหกรณ์ 

 

  ๑๕. การอนุญาตให๎ข๎าราชการหรือลูกจ๎างในสังกัด
กรมสํงเสริมสหกรณ์ที่มิใชํหัวหน๎าสํวนราชการ
ประจําจังหวัดเข๎าไปกระทําหรือดําเนินงาน ใน
สหกรณ์ได๎ตามความจําเป็น 

 

- หนังสือกรมสํงเสริมสหกรณ์                   
ที่ กษ ๑๑๐๙/๑๒๔๙๗๘              
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ 



ผนวก  จ ๒๔/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑๖. ให๎ความเห็นชอบระเบียบตํางๆ ของสหกรณ์

แทนอธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์ตามที่กําหนดใน
ข๎อบังคับของสหกรณ์ดังกลําว รวมทั้งการให๎
ความเห็นชอบระเบียบหรือรับทราบระเบียบวํา
ด๎วยเงินกู๎ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

  ๑๗. การรายงานการขอกู๎/สํงคืนเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (กพส.) เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกร และการ
รายงานที่เกี่ยวข๎องกับเงินทุนทุกชนิด 

๑๘. การรายงานเกี่ยวกับการตรวจแนะนําหรือ
สํงเสริมสหกรณ์ทุกประเภท 

 

  ๑๙. การรายงานเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อ
เพ่ือการผลิตและการบริการตลาดข๎าวของ
ขบวนการสหกรณ์ 

 

  20.การรับจํานอง การบังคับจํานอง การถอน
จํานอง หรือดําเนินการใด ในฐานะผู๎รับจํานอง 
เพ่ือค้ําประกันเงินกู๎ตํางๆ ซึ่งสหกรณ์กูยืมจาก
กรมสํงเสริมสหกรณ์ 

- หนังสือที่ กษ 1101/9313       
ลงวันที่  8 ส.ค.48 

  21.การลงนามในหนังสือกู๎ยืมเงินทุนตํางๆ ใน
ฐานะผู๎ให๎กู๎แทนกรมสํงเสริมสหกรณ์กับสถาบัน
เกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ 

- ที่ กษ 1105/8695 ลงวันที่    
  1 ส.ค.59 

  22.อนุมัติให๎กลุํมเกษตรกรก๎ูยืมเงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร  โครงการสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับกลุํมเกษตรกรเพ่ือเข๎าถึงแหลํง
เงินทุนในการผลิตและการตลาดได๎ ภายในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ (จังหวัดระยองได๎รับการจัดสรร
วงเงินเพ่ือให๎เกษตรกรกู๎ยืม จํานวน   
9,322,000 บาท) 

- คําสั่งกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ 
216/2559 ลว.4 พ.ค.59 

  23.ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม เรํงรัดชําระหนี้ 
รับชําระหนี้กู๎ยืม ของกลุํมเกษตรกร 

- คําสั่งกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ 
216/2559 ลว.4 พ.ค.59 

  24. มอบอํานาจอนุญาตขยายเวลาผํอนผันการ
ชําระหนี้เงินกู๎ยืมกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
โครงการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมเกษตรกร
เพ่ือเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในการผลิตและ
การตลาดได๎ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และ
ภายในระยะเวลาโครงการ 

 
 
 

- คําสั่งกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ 
216/2559 ลว.4 พ.ค.59 



ผนวก  จ ๒๕/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  25. มอบอํานาจอนุมัติเบิกจํายเงินจํายขาด 

จํานวน 10 ล๎าน เป็นคําใช๎จํายให๎กลุํมเกษตรกร
นําไปดําเนินการติดตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย (จังหวัดระยองได๎รับการจัดสรรเงิน
จํายขาดจํานวน 18,600 บาท) 

- คําสั่งกรมสํงเสริมสหกรณ์ ที่ 
216/2559 ลว.4 พ.ค.59 

14 สํานักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดระยอง 

1. ให๎มีหนังสือเรียกหนังสือรับมอบที่ดินคืนให๎แกํ 
ส.ป.ก. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวํันที่ได๎รับหนังสือ
กรณีท่ีไมํสามารถเรียกเอกสารดังกลําวคืน 
ภายในเวลาที่กําหนดไมํวําจะเป็นด๎วยเหตุใดก็
ตาม ให๎จัดทําประกาศจังหวัดเพ่ือแจ๎งให๎ทราบ
วําเอกสารเลิกใช๎แสดงเป็นหลักฐานแหํงการนั้น
แล๎ว ตั้งแตํวันที่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
สิ้นสิทธิการเข๎าทําประโยชน์ในที่ดินดังกลําว 
โดยให๎ปิดประกาศไว๎  ณ  สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัด ที่วําการอําเภอ หรือที่ทําการ
ผู๎ใหญํบ๎าน และที่เปิดเผยเห็นได๎งํายในหมูํบ๎าน
แหํงทอ๎งที่ท่ีดินนั้นตั้งอยูํแหํงละหนึ่งฉบับ มี
กําหนดสามสิบวัน 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๓๘๓/๒๕๔๗      
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๔๗ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๙๕/๒๕๔๗  
   ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๗ 

  2. การติดตาม เรํงรัด จัดการเก่ียวกับทรัพย์สินและ
หนี้สินของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรอัน
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ทางราชการให๎ลงทุนไป
หรือให๎ก๎ูยืมตามสัญญา 

 

  3. การยื่นคําขอรังวัดสอบเขต คําขอแบํงแยก คํา
ขอใดๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการรับโอนสิทธิในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก.ได๎มา 

 

  4. การยื่นคําขอรังวัดสอบเขต คําขอรวมที่ดินหรือ
การยื่นคําขอแบํงแยกและจดทะเบียนแบํงแยก
ที่ดิน หรือสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

 

  5. การยื่นคําขอจดทะเบียนแบํงแยกหรือแบํงหัก
ที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. เพื่อใช๎
เป็นที่สาธารณประโยชน์ 

 

  6. การยื่นคําขอออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิใน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ  ส.ป.ก. 

 

  7. การยื่นคําขอและรับหนังสือสําคัญแสดงสิทธิใน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. 

 
 

  8. การยื่นคําขอแก๎ไขการจดทะเบียน การโอนสิทธิ 
หรือการรับโอนสิทธิหรือเอกสารหลักฐานใดๆ 
ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของ ส.ป.ก. ให๎
ถูกต๎องตามหลักฐานของทางราชการ 

 



ผนวก  จ ๒๖/40 
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  9. การพิจารณาออกหนังสือยินยอมให๎เกษตรกร

หรือประชาชนผู๎ได๎รับทะเบียนบ๎านหรือทะเบียน
บ๎านชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพ่ือใช๎เป็นเอกสารประกอบในการขออนุญาตใช๎
กระแสไฟฟูากับการไฟฟูาสํวนภูมิภาคได๎ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๖๔/๒๕๔๗                 
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ 

  ๑0. มีอํานาจตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารใน
สํานวนคดีรวมทั้งมีอํานาจรับเงินใดๆ จากศาล
ปกครองชั้นต๎น หรือศาลปกครองสูงสุด หรือ
จากคํูกรณีอีกฝุายหนึ่ง รวมถึงให๎มีอํานาจตั้ง
ตัวแทนชํวงหรือรับมอบฉันทะเพ่ือการนี้ได๎ด๎วย 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๐๖/๒๕๔๘               
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ 

  ๑1. การดําเนินการตามเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต
ให๎ใช๎ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินดังนี้ 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๙๑/๒๕๔๘       
ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

  (๑) ผู๎รับอนุญาตต๎องดําเนินกิจการที่ได๎รับ
อนุญาตภายใน ๖ เดือน นับตั้งแตํวันที่ลง
นามในหนังสืออนุญาตฯ เว๎นแตํผู๎รับ
อนุญาตที่ต๎องชําระเงินคําตอบแทนการใช๎
ที่ดินจะต๎องชําระเงินคําตอบแทนการใช๎
ที่ดินกํอนเข๎าทําประโยชน์ หากมีเหตุ           
ขัดข๎องต๎องแจ๎งเหตุดังกลําวแกํผู๎อนุญาต
เพ่ือขยายเวลาการชําระเงินคําตอบแทน
การใช๎ที่ดินดังกลําว กรณีการขอขยาย        
หรือยํนเวลาการเข๎าใช๎ประโยชน์ผู๎รับ
อนุญาตต๎องแจ๎งผู๎อนุญาตกํอนสิ้น
ระยะเวลาดังกลําว  ทั้งนี้  ผู๎ขออนุญาต
จะต๎องได๎รับอนุญาตให๎ขยายหรือยํน
ระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู๎
อนุญาต 

 

  (๒) เมื่อผู๎รับอนุญาตจะกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎าง
ใดๆ ลงในที่ดินที่ได๎รับอนุญาตหรือตํอเติม
ดัดแปลงสิ่งปลูกสร๎างในที่ดินที่ได๎รับ
อนุญาต จะต๎องสํงแบบแปลนสิ่งปลูกสร๎าง
นั้นมาให๎สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมพิจารณาอนุญาตด๎วยการ
พิจารณาตามข๎อ (๑)  ให๎พิจารณาตาม
เหตุผลและความจําเป็นตลอดจนระยะเวลา
ที่ขอขยายวําเหมาะสมหรือ 
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  (๓) สอดคล๎องกับระยะเวลาที่ขอขยายหรือไมํ  
   การพิจารณาตามข๎อ (๒)  สํานักงาน                      

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสํงแบบแปลนที่ขอ
อนุญาตให๎สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ตรวจสอบวําเป็นอุปสรรคตํอ
งานการปฏิรูปที่ดินทางการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานหรือไมํ หากตรวจสอบ
แล๎วเป็นอุปสรรคตํองานปฏิรูปที่ดินทางการ 

 

  พัฒนาโครงสร๎างขั้นพ้ืนฐานให๎แจ๎งวําไมํ
อนุญาต  หากไมํเป็นอุปสรรคตํองานปฏิรูป
ที่ดินทางด๎านการพัฒนาโครงสร๎างข้ัน
พ้ืนฐานให๎อนุญาตได๎ 

 

  12.แตํงตั้งและยกเลิกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน๎าที่เป็น
ผู๎ใช๎งานใน ระบบ (Computer User) สั่งการ 
อนุมัติและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการ
ดําเนินการและการสมัครเข๎าใช๎บริการระบบ  
KTB Corporate Online ที่เป็นหัวหน๎าสํวน
ราชการเจ๎าของงบประมาณทุกประเภทสําหรับ
หนํวยเบิกจํายในราชการบริหารสํวนภูมิภาค 

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1390/2559 
ลว. 19 กันยายน 2559 

  13.การดําเนินคดีท้ังปวงของ ส.ป.ก. ทั้งคดีแพํง 
คดีอาญา คดีล๎มละลาย และคดีปกครอง ที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดได๎จนกวําคดีนั้นจะถึงที่สุด 
และให๎มีอํานาจในการบังคับคดีได๎จนเสร็จการ 
ในคดีท่ี ส.ป.ก. เป็นโจทก์หรือจําเลย หรือเป็นผู๎
ฟูองคดีหรือผู๎ถูกฟูองคดี ไมํวําจะได๎ยื่นฟูองหรือ
ถูกฟูองในนาม ส.ป.ก. ในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. 
หรือในนามเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ระบุชื่อมาด๎วย
รวมทั้งให๎มีอํานาจจัดทําและลงนามในสัญญา
ผํอนชําระหนี้ จัดทําสัญญารับสภาพหนี้ จัดทํา
สัญญาค้ําประกัน ตลอดจนมีอํานาจในการ
ดําเนินการตามกฎหมายวําด๎วย
อนุญาโตตุลาการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท การร๎อง
ทุกข์ กลําวโทษ โดยอํานาจที่มอบดังกลําวให๎
รวมถึงการมีอํานาจลงนามในหนังสือแตํงตั้ง
พนักงานอัยการเป็นทนายความวําตํางหรือแก๎
ตํางได๎ทุกชั้นศาล หรือมีอํานาจลงนามใน
หนังสือมอบอํานาจหรือมอบฉันทะให๎พนักงาน
อัยการดําเนินคดีปกครองแทน ทั้งในศาล
ปกครองชั้นต๎นและศาลปกครองสูงสุด รวมทั้ง

- คําสั่ง ส.ป.ก. ที่ 593/2561   
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
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ให๎มีอํานาจรับเงินคืนจากศาล จํายเงินคําใช๎จําย
ในการดําเนินคดีหรือคําฤชาธรรมเนียมศาล รับ
หรือจํายคําสินไหมทดแทนจากศาลหรือจาก
หนํวยงานสังกัดกรมบังคับคดีและรับเอกสารคืน
จากศาล สําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ใด ๆ ไปในทางจําหนํายสิทธิของ ส.ป.ก. เชํน 
การยอมรับตามท่ีคูํความอีกฝุายหนึ่งเรียกร๎อง 
การถอนฟูอง การถอนคําร๎องทุกข์             
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ 
หรือการใช๎สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือ
การขอให๎พิจารณาคดีใหมํเป็นอํานาจของ
เลขาธิการ ส.ป.ก. ดังนั้น ให๎ขอความเห็นชอบ
จากเลขาธิการ ส.ป.ก. กํอนทุกครั้ง ยกเว๎นกรณี
ดังตํอไปนี้ ให๎ดําเนินการได๎โดยไมํต๎องขอ    
ความเห็นชอบจากเลขาธิการ ส.ป.ก. กํอน   

  1) ประนีประนอมยอมความในคดีแพํงกับลูกหนี้
ผู๎กู๎ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม กรณีทุนทรัพย์ที่ฟูองไมํเกิน 
100,000 บาท หากลูกหนี้เสนอขอผํอนชําระ
หนี้เป็นรายเดือนละไมํน๎อยกวํา 3,000 บาท 
และกรณีทุนทรัพย์ที่ฟูองเกิน 100,000 บาท 
แตํไมํเกิน 200,000 บาท หากลูกหนี้เสนอขอ
ผํอนชําระหนี้เป็นรายเดือน ๆ ละไมํน๎อยกวํา 
4,500 บาท หาก ส.ป.ก. จังหวัด และพนักงาน
อัยการผู๎ดําเนินคดีมีความเห็นสอดคล๎องกัน
ประการใด ให๎มีอํานาจประนีประนอมยอม
ความได๎ โดยให๎คํานึงถึงความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้และผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ 

  2) ถอนฟูองในคดีแพํงซึ่งจําเลยได๎ชําระหนี้ให๎กับ 
ส.ป.ก. ครบถ๎วนตามคําขอท๎ายฟูองรวมทั้ง
ดอกเบี้ยตามกฎหมายและคําฤชาธรรมเนียมใน
สํวนที่ศาลไมํสั่งคืน 

  3) แจ๎งความเห็นไมํอุทธรณ์หรือฎีกา หาก
พนักงานอัยการได๎มีหนังสือสอบถามความ
ประสงค์ในการอุทธรณ์หรือฎีกา ในคดีแพํงซึ่ง
ศาลมีคําพิพากษาให๎ ส.ป.ก. ชนะคดีเต็มตาม
ฟูองในศาลชั้นต๎นหรือศาลอุทธรณ์ 
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15 สํานักงานปศุสัตว์

จงัหวัดระยอง 
1. การให๎ความเห็นชอบทําลายสัตว์ที่เป็น            

โรคระบาดสัตว์หรือสัตว์ที่เป็นพาหะ           
โรคระบาดโดยวิธีทําลายด๎วยปืนธรรมดา 

- ระเบียบทําลายสัตว์ที่เป็น                   
โรคระบาดหรือซากสัตว์ที่เป็น 

  พาหะของโรคระบาด 
  2. ดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับรองฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ปลอดสารเรํงเนื้อแดงหรือสารกลุํม
เบต๎าอะโกนิสท์ (β-agonist) พ.ศ. 2560 ดังนี้  

    1) การออกใบรับรอง 
    2) การตํออายุใบรับรอง 
    3) การเพิกถอนใบรับรอง 
    4) พิจารณาอุทธรณ์ 
    ทั้งนี้เมื่อได๎ดําเนินการตามข๎อ 2. แล๎ว           

ให๎รายงานผลการดําเนินการให๎กรมปศุสัตว์
ทราบด๎วย 

 

- คําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 
496/2560 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 

- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอด
สารเรํงเนื้อแดงหรือสารกลุํม
เบต๎าอะโกนิสท์ (β-agonist) 
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2560 

16 สํานักงานประมง
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การอนุญาตให๎เพาะพันธุ์สัตว์ปุาคุ๎มครอง 
๒. การอนุญาตให๎มีไว๎ในครอบครองซึ่งสัตว์ปุา

คุ๎มครองที่ได๎มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของ
สัตว์ปุาคุ๎มครองที่ได๎มาจากการเพาะพันธุ์ 

 
๓. การอนุญาตให๎ค๎าสัตว์ปุาคุ๎มครองที่ได๎มาจาก

การเพาะพันธุ์ 
๔. การอนุญาตให๎ค๎าซากของสัตว์ปุาคุ๎มครองที่

ได๎มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามา
จากซากของสัตว์ปุาที่ได๎มาจาก                    
การเพาะพันธุ์ 

๕. การอนุญาตให๎นําเข๎า หรือสํงออกสัตว์ปุา
คุ๎มครองที่ได๎มาจากการเพาะพันธุ์ หรือ               
ซากของสัตว์ปุาคุ๎มครองที่ได๎มาจาก                  
การเพาะพันธุ์ 

๖. การอนุญาตให๎นําเข๎าหรือให๎สํงออก                     
ซึ่งสัตว์ปุาหรือซากของสัตว์ปุา 

๗. การอนุญาตให๎นําผํานซึ่งสัตว์ปุาสงวน                
สัตว์ปุาคุ๎มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน            
หรือซากของสัตว์ปุาคุ๎มครอง 

๘. การอนุญาตให๎นําสัตว์ปุาคุ๎มครอง หรือ             
ซากของสัตว์ปุาคุ๎มครองเคลื่อนที่เพ่ือการค๎า 

๙. การรับรองให๎นําเข๎า ให๎สํงออก หรือให๎                
นําผํานซึ่งสัตว์ปุาหรือซากของสัตว์ปุา 

- กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ๎มครองสัตว์ปุา พ.ศ.๒๕๓๕ 



ผนวก  จ ๓๐/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
๑๐. การให๎จัดตั้งหรือดําเนินกิจการสวนสัตว์

สาธารณะ 
๑๑. การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 
๑๒. การตํออายุใบอนุญาตเทํากับอัตรา

คําธรรมเนียมใบอนุญาตเดิมไมํเกินครั้งละ ๕๐๐ 
บาท 

 

17 สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง 

๑. การทําสัญญาเงินกู๎กับผู๎ได๎รับอนุมัติเงินกู๎              
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ            
การบริหารกองทุนเพ่ือผู๎รับงานไปทําที่บ๎าน 

- คําสั่งกรมการจัดหางาน                       
ที่ ๒๔๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๔๗ 

  ๒. การบอกเลิกสัญญากู๎ยืมเงินกองทุนเพ่ือ  ผู๎รับ
งานทําที่บ๎าน 

 

 

18 สํานักงานสวัสดิการ
และค๎ุมครองแรงงาน 
จังหวัดระยอง 

๑. การขยายเวลาในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงาน
ไมํอาจมีคําสั่งภายใน เวลาตามมาตรา ๑๒๔ 
วรรคหนึ่ง วรรคสอง แหํง พ.ร.บ.คุ๎มครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 

- พ.ร.บ.คุ๎มครองแรงงาน 2541
มาตรา 123, 124 วรรคหนี่ง 
วรรคสอง และคําสั่งกรม
สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานที่ 
370/๒๕58 ลงวันที่                 
14 กรกฎาคม ๒๕58  

  ๒. การพิจารณาให๎ความเห็นวําควรดําเนินคดี
หรือไมํควรดําเนินคดีผู๎ฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครองแรงงาน 

- คําสั่งกรมสวัสดิการและค๎ุมครอง
แรงงาน ที่ 603/๒๕58                   
ลงวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕5๘ 

  ๓. ดําเนินการในฐานะพนักงานประนอม              
ข๎อพิพาทข้ันต๎นในปัญหาที่ไมํสําคัญ 

 

  ๔. การอนุมัติจํายเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ        
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎าง
กําหนดและการอนุมัติการดําเนินงานและการ
จํายเงินและคําใช๎จํายในการบริหารกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ๎าง 

 

  5. การสั่งการ การปฏิบัติราชการ การแตํง
ทนายความ การถอนฟูอง หรือการอ่ืนใด
เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพํงในการติดตามหนี้
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎างแทนกรมสวัสดิการ
แรงงาน และให๎มีอํานาจในการดําเนินคดีตลอด
ถึงศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา แล๎วแตํกรณี 

- คําสั่งกรมสวัสดิการและคุ๎มครอง
แรงงาน ที่ 189/2561 ลงวนัที่ 
23 มีนาคม 2561 



ผนวก  จ ๓๑/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
19 สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด
ระยอง 

๑. กําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด  
   กรณีผู๎กระทําผิดยินยอมให๎เปรียบเทียบ  

เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร๎อยแล๎วให๎รายงาน
ผู๎วําราชการจังหวัดทราบ 

2.เปรียบเทียบความผิด กรณีผู๎กระทําผิดยินยอม
ให๎เปรียบเทียบ 

3. การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ดําเนินคดีและบังคับคดี ดังนี้ 

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓   
-  พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 

  3.๑ ออกหนังสือเตือนให๎นายจ๎างนําสํงเงิน
สมทบและหรือเงินเพ่ิมที่ค๎างชําระ 

 

  3.๒ ออกคําสั่งให๎ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ๎าง           
ซึ่งไมํนําสํงเงินสมทบและเงินเพ่ิม  หรือ
นําสํงไมํครบจํานวน ตลอดจน การ
พิจารณาวินิจฉัยคําร๎องคําขออ่ืนใดที่
เกี่ยวกับการยึดอายัดและการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน รวมถึงออกคําสั่ง    
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินด๎วย 

- พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดอันเกิดจาก  
การใช๎เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

- เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
อาญาและประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

  3.๓ การดําเนินคดีแพํงและหรือคดีล๎มละลาย
ในนามของสํานักงานประกันสังคมจนกวํา
คดีจะถึงที่สุด 

 

  3.๔ การบังคับคดีหรือขอรับเงินทรัพย์สินหรือ
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินคดี 

 

  4. การดําเนินคดีความผิดตาม พ.ร.บ.วําด๎วย
ความผิดอันเกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔  
ดังนี้ 

 

  4.๑ การลงนามในหนังสือบอกกลําวถึง                 
ผู๎ออกเช็คชําระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน    
และธนาคารปฏิเสธการจํายเงินตาม  
พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดอันเกิดจากการใช๎
เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗ 

 

  4.๒ การร๎องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีตํอผู๎กระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดอัน
เกิดจากการใช๎เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมี
อํานาจดําเนินการจนกวําคดีจะถึงที่สุด 
รวมทั้งมีอํานาจถอนคําร๎องทุกข์หรือถอน
ฟูองด๎วย 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  5. การร๎องทุกข์หรือกลําวโทษดําเนินคดีอาญาตาม

ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข๎องกับสํานักงาน
ประกันสังคม 

 

  6. การแตํงตั้งคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิดและดําเนินการตามระเบียบ 
นร.วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
จนกวําจะแล๎วเสร็จ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี                   
วําด๎วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด               
ของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

  7. การพิจารณาและอนุมัติคําขอขยายหรือเลื่อน
กําหนดเวลายื่นคําร๎องเรียกเงินทดแทนและการ
ยื่นอุทธรณ์ให๎แกํบุคคล ดังนี้ 

 

  7.๑  ลูกจ๎างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
หรือบุคคลซึ่งมีสิทธิได๎รับเงินทดแทนจาก
กรณีลูกจ๎างประสบอันตราย หรือเจ็บปุวย
จนถึงแกํ  ความตาย หรือสูญหาย มิได๎ยื่น
คําร๎อง  ขอรับเงินทดแทนภายใน
ระยะเวลาหนึ่งร๎อยแปดสิบวัน  นับแตํ
วันที่ลูกจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บปุวย
หรือสูญหาย 

 

  7.๒ นายจ๎าง ลูกจ๎าง หรือผู๎มีสิทธิ มิได๎ยื่น
อุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน นับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งคําสั่งวินิจฉัยหรือ                          
การประเมินเงินสมทบ 

 

 

20 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง 
 

1. การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัดประจําปี 
2. การดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของสงฆ์ 
3. การพัฒนาวัดให๎เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
 

 

21 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง 
 
 

 
 

๑. การคัดเลือกผู๎ทําคุณประโยชน์ทาง
พระพุทธศาสนา 

๒. การอนุญาตให๎ตั้งศูนย์วัฒนธรรมทุกอําเภอ/
จังหวัด 

๓. การสนับสนุนสํงเสริมวัฒนธรรมจังหวัด 
๔. การสนับสนุนสํงเสริมหนํวยเผยแผํ

พระพุทธศาสนา 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
22 สํานักงานสถิติจังหวัด

ระยอง 
๑. ให๎ความยินยอมเรื่องการเบิกเงินงบประมาณ

แทนสํวนราชการอื่น  โดยลงนามในใบแจ๎งการ
เบิกเงินงบประมาณในใบแจ๎งการเบิกเงิน
งบประมาณแทนกัน (แบบ ๘๒๐๐) ในฐานะผู๎
ปฏิบัติราชการแทนผู๎อํานวยการสํานักงานสถิติ
แหํงชาติ  ซึ่งเป็นหัวหน๎าสํวนราชการผู๎เบิกแทน 

- หนังสือกรมบัญชีกลาง                     
ที่ กค ๐๕๐๕.๔/ว ๒๗๔                     
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ 

  ๒. การจ๎าง เลิกจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว และอนุญาตให๎
ลูกจ๎างชั่วคราวลาออกจากราชการ 

 

- คําสั่งสํานักงานสถิติแหํงชาติ                     
ที่ 143/2553 ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2553 

  ๓. การจัดทําสํามะโนหรือสํารวจ ประกาศกําหนด
ใบแบบและกําหนด ข๎อถาม และวิธีการกรอก
รายการในใบแบบและใบกําหนดข๎อถาม 
กําหนดระยะเวลาที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่หรือ
พนักงานจะสํงใบแบบ และระยะเวลาที่ผู๎กรอก
รายการจะต๎องสํงใบแบบคืน 

 

  4. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้งศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนใหมํ (กรณีได๎รับงบประมาณจัดตั้ง
เพ่ิมเติม) 

4.1 สํารวจพื้นที่จริง รํวมประชุม เพื่อ
ประเมินความพร๎อมของหนํวยงาน/ชุมชนที่
ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ใหมํ 

- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ที่ 157/2560 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 
(สําหรับข๎อ  4- 14 ) 

  4.2 พิจารณาคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เบื้องต๎น ให๎ครบทุกตําบล 

4.3 แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งใหมํ 

 

  5. การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุของ
ศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่
มีการติดตั้งเพ่ิมเติมใหมํ 

 

  6. ดําเนินการตรวจสอบพัสดุของศูนย์การเรียนรู๎ 
ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กรณีที่ไมํใชํการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี 

 

  7. ดําเนินการเก่ียวกับการจําหนํายพัสดุของศูนย์
การเรียนรู๎ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

 

  8. อนุมัติให๎ศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องตํอไปนี้ 

    5.1 การขอย๎ายสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ 
    5.2 การขอจัดตั้งศูนย์ฯ ใหมํโดยรับโอนจาก

ศูนย์ฯ ที่สํงคืน ภายในจังหวัด 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
      5.3 ปิดชั่วคราว 

    5.4 การให๎ยืมพัสดุ 
 

  9. ติดตามให๎คําแนะนํา การดําเนินงานของศูนย์
การเรียนรู๎ ICT ชุมชน/ดิจิทัลชุมชน พร๎อมทั้ง
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู๎ 
ICT ชุมชน/ดิจิทัลชุมชนที่จัดตั้งแล๎วทุกปี 

 

  10. ลงนาม MOU กับหนํวยงาน/ชุมชนที่จัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ในเรื่องที่หนํวยงาน/ชุมชน จะนํา MOU ไปใช๎
ประกอบในการจัดสรรงบประมาณของ
หนํวยงาน/ชุมชน เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ ให๎ยั่งยืน อาทิเชํน คําจ๎าง
บุคลากร คําสาธารณูปโภค คํา INTERNET คํา
จัดกิจกรรมตํางๆ  

 

  11. แตํงตั้งคณะทํางานจังหวัด เพื่อรํวมกัน
ขับเคลื่อน 

    8.1 นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    8.2 การใช๎ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู๎ ICT 

ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเชิงบูรณาการ 

 

  12. ประสานงานในภารกิจของสํานักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู๎ ICT 
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ดําเนินการในพ้ืนที่
จังหวัด 

13. ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู๎ ICT 
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัด ให๎หนํวยงาน
ตําง ๆ และประชาชนทราบ และมาใช๎ประโยชน์
อยํางคุ๎มคํา 

 

  14. ดําเนินการในกระบวนการให๎ยืม/ขอรับ
อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการสื่อสารแกํคนพิการ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเข๎าถึง และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล 

 

  ขําวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
สื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคน
พิการ พ.ศ.2554 

 



ผนวก  จ ๓๕/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  15. การแตํงตั้งข๎าราชการ หรือพนักงานราชการ

ในสังกัดสํานักงานสถิติจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน๎าที่
เป็นผู๎ใช๎งานระบบ (Company User) ในระบบ 
KTB Corporate Online 

- คําสั่งสํานักงานสถิติแหํงชาติ ที่ 
416/2560 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 

23 สํานักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง  

๑. การรับจดทะเบียนและการออกใบทะเบียนเป็น
ผู๎ค๎าน้ํามันตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ 

- คําสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒๖๑/
๔๔๖ ลงวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 

  ๒. การรับแจ๎งและการออกใบรับแจ๎งเป็น            
ผู๎ขนสํงน้ํามันเชื้อเพลิง ตามมาตรา ๑๒ 

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน   
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ 

  ๓. การรับแจ๎งเปลี่ยนแปลงรายการและแจ๎งเลิก
ประกอบกิจการน้ํามันตามมาตรา ๑๐ ,๑๑ ของ
ผู๎ค๎าน้ํามันหรือผู๎ขนสํงน้ํามันตามมาตรา ๑๔ 

- พระราชบัญญัติการค๎าน้ํามัน  
เชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๓ 

   
 

๔. การรับชําระคําธรรมเนียมคําขอใบทะเบียนและ
คําธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๖, ๑๕   สําหรับ
ผู๎ค๎าน้ํามันตามมาตรา ๑๐, ๑๑   ผู๎ขนสํงน้ํามัน
ตามมาตรา ๑๒ 

 

  5. การตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการก๏าซ
ปิโตรเลียมเหลว ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
ดังตํอไปนี้ 

  1) สถานที่บรรจุก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
บรรจุ 

  2) สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลว 
ประเภทสถานที่ใช๎ ลักษณะที่สาม ยกเว๎นกรณีท่ี
ใช๎ถังเก็บและจํายก๏าซปิโตรเลียมเหลวอยํางหนึ่ง
อยํางใดเป็นแบบทรงกลม (Sphere type) หรือ
แบบถังเย็น (Refrigerated type) 

  3) สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมประเภทร๎าน
จําหนําย ลักษณะที่สอง 

  4) สถานที่เก็บรักษาก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง 

  5) สถานีบริการก๏าซปิโตรเลียมเหลว 
  6) สถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม 

- พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 

- ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง 
มอบหมายให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะ
ก๏าซปิโตรเลียมเหลว ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 

  7. การออกใบอนุญาตแก๎ไข เปลี่ยนแปลง การออก
ใบแทน ใบอนุญาตและการโอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการก๏าซปิโตรเลียมเหลวและน้ํามัน 
ในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้ 

  1) ถังขนสํงก๏าซปิโตรเลียมเหลวประเภทรถขนสํง
ก๏าซปิโตรเลียมเหลว ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
วําด๎วยการขนสํงทางบก 

  2) ถังขนสํงน้ํามัน 

 



ผนวก  จ ๓๖/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
24 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดระยอง 
๑. การตํอใบอนุญาตแกํผู๎ประกอบการขายยาแผน

ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และยา ซึ่งเป็นวัตถุออก
ฤทธิ์ประเภท ๓  และ ๔ 

- พ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐ และแก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๕   
มาตรา ๔, ๑๒, ๑๖ และ พ.ร.บ. 
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตํอจิตประสาท   
พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๑๔, ๑๖ 

  ๒. การอนุญาตให๎ตํอใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
และแผนโบราณประจําปี 

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐  
มาตรา ๑๗, ๕๑ 

  ๓. การอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบันและยาแผนโบราณและการแก๎ไข
เปลี่ยนแปลง 

- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐  
มาตรา ๒๘, ๖๐ 

  ๔. การอนุมัติจํายเงินคําอาหารคนไข๎โดยใช๎      
เงินงบประมาณและเงินบํารุงสถานบริการ
สาธารณสุข 

- หนังสือกระทรวงการคลัง            
ที่ กค ๐๕๐/๖๙๓๖ ลงวันที่                 
๒๐ มีนาคม ๒๕๑๙ 

  ๕. การติดตํอกับกระทรวงสาธารณสุขในงานธุรการ
เกี่ยวกับการ ขอใบแทนใบอนุญาต ผู๎ประกอบ
โรคศิลป์ 

- พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์               
ตํอจิตและประสาท พ.ศ.๒๕59 

  6. การอนุญาตให๎ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
ประเภท 3 หรือประเภท 4 การสั่งพักใช๎
ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตดังกลําว 
ตามมาตรา 4 

- พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอ
จิตและประสาท พ.ศ. 2559 

  7. การอนุญาตให๎ย๎าย เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิม
สถานทีผ่ลิต สถานที่ขาย สถานที่นําเข๎า หรือ
สถานที่เก็บซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท ตาม
มาตรา 42 

 

  8. การกําหนดคณุลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
นอกเหนือจากที่สํานักงบประมาณและ
สํานักงานปลัดกระทรวงกําหนด รวมทั้ง         
การแตํงตั้งกรรมการจนกระทั่งอนุมัติ                 
ให๎ใช๎คุณลักษณะ 

 

  9. การกํอหนี้ผูกพันเงินประกันสุขภาพ - คส.สธ.ที่ ๔๙๗/๒๕๔๖                   
ลว. ๑๒ เม.ย. ๔๖ 

  ๑0. การขอลงนามในแบบคําขอรับบําเหน็จดํารง
ชีพ และในแบบคําขอรับบําเหน็จตกทอด กรณี
ถึงแกํความตาย 

- คส.สป.สธ.ที่๒๕๔๘/๒๕๔๖                       
ลว.๒๘ พ.ย. ๔๖                      
คส.สป.สธ.ที่ ๑๑๑/๒๕๔๕              
ลว.๑๕ ม.ค. ๔๕                       
คส.สป.สธ.ที่๑๐๓๑/๒๕๔๗            
ลว.๑๒ พ.ค.๔๗                                
คส.สธ.ที่ ๑๐๘๖/๒๕๔๓                  
ลว. ๓๐ พ.ย. ๔๓ 



ผนวก  จ ๓๗/40 
 

ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  ๑1. การอนุมัติเบิกจํายคําใช๎จํายในการเป็นสมาชิก

อินเตอร์เน็ต ครั้งหนึ่ง วงเงินไมํเกิน  ๕๐,๐๐๐ 
บาท 

 

  ๑2. การลงนามในทะเบียนประวัติพนักงาน
ราชการ 

- คส.สป.สธ.ที่ 685/2553 
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 

  13. การลงนามในคําขอการประเมินบุคคลและ
ผลงานทางวิชาการ 

 

  14. เป็นผู๎มีอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตํอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ตามคําสั่งจังหวัดระยองที่ 589/2547 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2547 

- คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ที่ 112/2547 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 
ข๎อ 6 

- คําสั่งจังหวัดระยอง ที่ 
589/2547 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2547 

  15. การดําเนินการขอรับใบอนุญาต และการขอ
ตํอใบอนุญาตการผลิต มีไว๎ครอบครอง ใช๎ 
นําเข๎า หรือสํงออก ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุ
ต๎นกําลัง วัสดุพลอยได๎ (วัสดุกัมมันตรังสี) ด๎าน
การแพทย์การผลิต หรือ ใช๎พลังงานปรมาณูจาก 

- คส.สป.สธ.ที่ 516/2557               
ลงวันที ่3 มีนาคม 2557 

  เครื่องกําเนิดรังสี ด๎านการแพทย์ ตามกฎหมายวํา
ด๎วยพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 และ
ตามกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับ
ใบอนุญาต และการดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุ
นิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต๎นกําลัง วัสดุพลอยได๎หรือ
พลังงานปรมาณู พ.ศ.2540 

 

  16. การจําหนํายอาคารหรือสิ่งปลูกสร๎างที่จะรื้อ
ถอน หรือวัสดุที่รื้อถอน 

- คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 2719/2560 
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 

 
  17. การจําหนํายต๎นไม๎ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆที่ได๎มา

จากที่ราชพัสดุ 
 

  18. การนําวัสดุที่รื้อถอนหรือต๎นไม๎ ดิน หรือวัสดุ
อ่ืน ๆ ไปใช๎เพ่ือประโยชน์แกํทางราชการ 

 

25 โรงพยาบาลศูนย์ ๑. การอนุมัติให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสังกัดมา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาและในวันหยุดราชการ
และอนุมัติให๎เบิกจํายคําอาหารทําการนอกเวลา
ได๎ตามสิทธิ 

 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วํา
ด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทน          
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
พ.ศ.๒๕๕๐ 
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ล าดับ ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ครม. 
  2. การอนุญาตให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างลาได๎ตาม

ระเบียบภายในอํานาจที่ผู๎วําราชการจังหวัดมีอยูํ 
รวมทั้งการอนุญาตให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างออก
นอกเขตจังหวัด 

- ระเบียบวําด๎วยการลาของ
ข๎าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  3. การอนุญาตให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสังกัดไป
ราชการหรือออกนอกเขตจังหวัด 

 
 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วํา
ด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 

  4. อนุญาตจําหนํายวัสดุทุกข้ันตอนรวมทั้ง
หนวํยงานในเครือขําย 

- คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข            
ที่ ๑๑๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่                         
๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ ๑๕๗ 

 
26 โรงพยาบาลทั่วไป/

ชุมชน 
๑. การอนุมัติให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสังกัดมา

ปฏิบัติราชการนอกเวลาและในวันหยุดราชการ 
- ระเบียบวําด๎วยการเบิกจําย

คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลา พ.ศ.๒๕๕๐ 

  2. การอนุญาตให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างลา         
ได๎ตามระเบียบภายในอํานาจที่ผู๎วําราชการ
จังหวัดมีอยูํรวมทั้งการอนุญาตให๎ข๎าราชการ
และลูกจ๎างออกนอกเขตจังหวัด 

- ระเบียบวําด๎วยการลาของ   
ข๎าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี  
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

  3. การอนุญาตให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสังกัดไป
ราชการหรือออกนอกเขตจังหวัด 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 

 


