
   
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

ท่ี  ๖/๒๕๖๓ 
เร่ือง  มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

………….……………………………………… 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
รวมท้ังเป็นการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการส่ังการ การอนุญาต และการอนุมัติในเร่ืองเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒            
จึงมอบอํานาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปฏิบัติราชการแทนในการส่ัง การอนุญาต และการอนุมัติ
ตามบัญชีการมอบอํานาจ แนบท้ายคําส่ังน้ี  

  ทั้งน้ี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันท่ี   ๙   เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
    

 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 (ลงช่ือ) 



บัญชีการมอบอํานาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ที่  ๖/๒๕๖๓   ลงวันที่  ๖  มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 ที่ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
ผู้รับมอบ 

๑ การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ตาม ม.๔ ม.๓๓ ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํานาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐
ประเภท) 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 

๒ อนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหาร หรือสถานที่
สะสมอาหาร (ตาม ม.๔  ม.๓๓  ม.๕๖ และ  ม.๖๐ 
แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํ าน าจ ใน ก ารอ นุญ าต จั ด ตั้ ง     
(รายใหม่) ,ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 

๓ อนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ 
 (ตาม ม.๔  ม.๔๑  ม.๕๖ และ  ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํานาจในการอนุญาต (รายใหม่) ,
ต่อใบอนุญาต และเลิกจําหน่าย
สินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ  

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 

๔ อนุญาตจัดตั้งตลาด (ตาม ม.๔  ม.๓๔  ม.๕๖ และ  
ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํ าน าจ ใน ก ารอ นุญ าต จั ด ตั้ ง     
(รายใหม่) ,ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการตลาด  

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ อํานาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติ

ราชการแทน 
ผู้รับมอบ 

๕ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (ตาม ม.๙,๑๑ แห่งพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐) 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํ าน าจ ในการอ นุญ าต  ข้อมู ล
ข่าวสารของทาง ราชการ ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 

๖ การสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค เพื่อป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
(ตาม ม.๖๗  แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริห ารส่ วน ตําบล  พ .ศ .๒๕๓๗ แกไข เพิ่ ม เติม       
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํานาจในการอนุญาต สั่งการ ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภั ย  ก ารส นั บ ส นุ น น้ํ าอุ ป โภ ค
บริโภค 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 

๗ การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ 
(ตาม ม.๖๗  แห่ง พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การ
บริห ารส่ วน ตําบล  พ .ศ .๒๕๓๗ แกไข เพิ่ ม เติม       
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ 

พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

อํานาจในการพิจารณา อนุญาต 
อนุมัติในการดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่าง ๆ ใน
พื้นที่ 

นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ 
ปลัด อบต. 


