
   
คําสั�งองค์การบริหารสว่นตําบลดา่นขนุทด 

ที� 11/2552 
เรื�อง  มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารสว่นตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบตัิราชการแทน 

………….……………………… 

 เพื�อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
รวมทั ,งเป็นการลดขั ,นตอนและระยะเวลาในการสั�งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื�องเกี�ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที� 5) พ.ศ.2546 จึงมอบ
อํานาจให้รองนายกองค์การบริหารสว่นตําบลด่านขนุทด ปฏิบติัราชการแทนในการสั�ง การอนญุาต และการอนมุตัิ
ตามบญัชีการมอบอํานาจ แนบท้ายคําสั�งนี ,  

 ทั ,งนี , ตั ,งแต่บดันี ,เป็นต้นไป 

          สั�ง  ณ  วนัที�  7  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2552 

 
 
    (ลงชื�อ) 
     (นายเส่ง  ชั ,วสวุรรณ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนุทด  

 



บัญชีการมอบอาํนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทดใหุ้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทดุ ปฏิบัติราชการแทน 

แนบท้ายคําสั#งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขนทด ที# ุ 11/2552  ลงวนัที#  7  มกราคม  2552 

 

ที# อาํนาจที#มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอาํนาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ลกัษณะงานที#มอบให้ปฏิบัติราชการ

แทน 
ผ้รับมอบู  

1 การอนุญาตประกอบกจการที�เป็นอนัตรายตอิ ่
สุขภาพ (ตาม ม.4 ม.33 ม.56 และ ม.60 แหง ่
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติมโดย พ้ � .ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,ตอ่
ใบอนุญาต และเลิกกจการที�เป็นิ
อนัตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 

นายกองเกยรติ  สิงหกมุพล้ ี   
รองนายก อบต. คนที� 1 

2 อนุญาตจดัตงัสถานที�จาํหนายอาหาร หรือสถานที�= ่
สะสมอาหาร (ตาม ม.4  ม.34  ม.56 และ  ม.60 
แหง พ่ .ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติม้ � โดย พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาตจดัตงั = (ราย
ใหม่) ,ตอใบอนุญาต และเลิกกจการ่ ิ
สถานที�จาํหนายอาหารหรือสถานที�่
สะสมอาหาร 

นายกองเกยรติ  สิงหกมุพล้ ี   
รองนายก อบต. คนที� 1 

3 อนุญาตจาํหนายสินคา้ในที� หรือทางสาธารณะ ่
(ตาม ม.4  ม.41  ม.56 และ  ม.60 แหง พ่ .ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติมโดย พ้ � .ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,ตอ่
ใบอนุญาต และเลิกจาํหนายสินคา้ใน่
ที� หรือทางสาธารณะ  

นายกองเกยรติ  สิงหกมุพล้ ี   
รองนายก อบต. คนที� 1 

4 อนุญาตจดัตงัตลาด = (ตาม ม.4  ม.34  ม.56 และ  ม.
60 แหง พ่ .ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติมโดย พ้ � .ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาตจดัตงั = (ราย
ใหม่) ,ตอใบอนุญาต และเลิกกจการ่ ิ
ตลาด  

นายกองเกยรติ  สิงหกมุพล้ ี   

รองนายก อบต. คนที� 1 



ที# อาํนาจที#มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอาํนาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ลกัษณะงานที#มอบให้ปฏิบัติราชการ

แทน 
ผ้รับมู อบ 

5 การอนุญาตกอสร้าง ดดัแปลง รือถอน หรือ่ =
เคลื�อนยา้ยอาคาร (ตาม ม.4 ม.25 ม.27 และ ม.40 
แหง พ่ .ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติมโดย พ้ � .ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาต/ระงบัการ
กอสร้าง ดดัแปลง รือถอน หรือ่ =
เคลื�อนยา้ยอาคาร 

นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  
รองนายก อบต.คนที� 2 

6 การอนุญาตขุดดิน ถมดิน (ตาม ม.17 ม.26 แหง ่
พ.ร.บ. ขดุดิน ถมดิน พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวน่
ตาํบล พ.ศ.2537 ซึ� งแกไขเพิมเติมโดย ้ � พ.ร.บ.
สภาตาํบลและองคก์ารบริหารสวนตาํบล ่
(ฉบบัที� 5) พ.ศ.2546 

อาํนาจในการอนุญาตใหข้ดุดินและ
ถมดิน 

นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  
รองนายก อบต.คนที� 2 

7 ดา้นการจดัเกบภาษีป้าย็ ,ภาษีบาํรุงทอ้งที�,ภาษี
โรงเรือนและที�ดิน และการอนุญาตฆาสัตว์่  

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510, พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที�ดิน พ.ศ.2475 ,พ.ร.บ.ภาษี
บาํรุงทอ้งที� พ.ศ.2508 และ ฉบบัที� 2 พ.ศ.
2516   

อาํนาจในการอนุญาต/อนุมตัิ         
การจดัเกบภาษีป้าย็ ,ภาษีบาํรุงทอ้งที�,
ภาษีโรงเรือนและที�ดิน 

นายกองเกยรติ  สิงหกมุพล้ ี   
รองนายก อบต. คนที� 1 

8 การอนุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบดาํเนินการตามวธิี
ซือและวธิีจา้ง ขอ้ = 12 หรือ มอบเป็นกรณีไป 

ระเบียบ มท. วาดว้ยการพสัดุของหนวยการ่ ่
บริหารราชการสวนทอ้งถิน พ่ � .ศ.2535 แกไข้
เพิมเติม � (ฉบบัที� 2 – ฉบบัที� 7 พ.ศ.2545) 

อาํนาจในการอนุมตัิใหค้วาม
เห็นชอบ/ออกคาํสังใด หรืออาํนาจ�
ในฐานะหวัหนา้ฝ่ายบริหารราชการ
สวนทอ้งถินโดยจะมอบใหท้งัหมด่ � =
หรือเป็นกรณีใดกรณีหนึ�งกได้็  

นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ  
รองนายก อบต.คนที� 2 

 

 


