
 

   
คําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ท่ี  ๖/25๖๐ 
เร่ือง  มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

………….……………………………………… 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
รวมท้ังเป็นการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการส่ังการ การอนุญาต และการอนุมัติในเร่ืองเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 จึงมอบ
อํานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทนในการส่ัง การอนุญาต และการอนุมัติตาม
บัญชีการมอบอํานาจ แนบท้ายคําส่ังน้ี  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๖   เดือนมกราคม  พ.ศ. 25๖๐ 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (ลงช่ือ) 
(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 



บัญชีการมอบอํานาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ที่  ๖/25๖๐   ลงวันที่  ๖  มกราคม 25๖๐ 

 

ที่ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
ผู้รับมอบ 

1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ตาม ม.4 ม.33 ม.56 และ ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

2 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร (ตาม ม.4  ม.34  ม.56 และ  ม.60 
แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํ า น า จ ในก า รอ นุญาตจั ด ตั้ ง     
(รายใหม่) ,ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

3 อนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 
 (ตาม ม.4  ม.41  ม.56 และ  ม.60 แห่ง พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.2535) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,
ต่อใบอนุญาต และเลิกจําหน่าย
สินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

4 อนุญาตจัดตั้งตลาด (ตาม ม.4  ม.34  ม.56 และ  
ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํ า น า จ ในก า รอ นุญาตจั ด ตั้ ง     
(รายใหม่) ,ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการตลาด  

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 



 

 
 

ที่ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
ผู้รับมอบ 

5 การอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.4 ม.25 ม.27 และ ม.40 
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนุญาต/ระงับการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

6 การอนุญาตขุดดิน ถมดิน (ตาม ม.17 ม.26 แห่ง 
พ.ร.บ. ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

อํานาจในการอนุญาตให้ขุดดิน 
และถมดิน 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

7 ด้านการจัดเก็บภาษีป้าย,ภาษีบํารุงท้องที่,ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน และการอนุญาตฆ่าสัตว์ 

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510, พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ,พ.ร.บ.ภาษี
บํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2516   

อํ านาจ ในการอ นุญาต/อ นุมั ติ         
การจัดเก็บภาษีป้าย,ภาษีบํารุง
ท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 

8 การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบดําเนินการตามวิธีซื้อ
และวิธีจ้าง ข้อ 12 หรือ มอบเป็นกรณีไป 

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ .
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 – ฉบับที่ 
7 พ.ศ.2545) 

อํ าน าจ ในการอ นุมั ติ ใ ห้ ค ว าม
เห็นชอบ/ออกคําสั่งใด หรืออํานาจ
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยจะมอบให้ทั้งหมด
หรือเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งก็ได้ 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 

ปลัด อบต. 


