


บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ที่     /2562 ลงวันที่       ธันวาคม  พ.ศ.2556 

 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ พ.ศ.2535 แกไ้ข
เพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 มาตรา 4 มาตรา 33 
มาตรา 56 และมาตรา 60  

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 

 

2 การอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 มาตรา 4 
มาตรา 33 มาตรา 56 และมาตรา 60 

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการ
สถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีสะสมอาหาร(พ้ืนท่ีเกิน 200 ตร.ม.) 

 

3 อนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 มาตรา 4 มาตรา 41 
มาตรา 56 และมาตรา 60 

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

4 อนุญาตจัดตั้งตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
มาตรา 4 มาตรา 34 มาตรา 56 และมาตรา 60 

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและเลิกกิจการ
ตลาด 

 

5 อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2558 มาตรา 4 มาตรา 25 
มาตรา 27 และมาตรา 40 

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาต/ระงับ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

 

6 สั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญตัิการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 มาตรา 4 และมาตรา 29 

พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการออกค าสั่งเป็นหนังสอืให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดนิ หรือจัดการป้องกันความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้น 

 

7 การสนับสนุนน้ าอุปโภค- บริโภค พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ในการติดตั้งระบบประปา 
 
 

 



 

ล าดับ
ที ่

อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

8 การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 

อ านาจในการสั่ง อนุมัติ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

9 การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 
 

อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบด าเนินการรับเรื่องราว            
ร้องทุกข ์

 

10 การแจ้งเตือนให้มาช าระภาษ ี พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 
 

อ านาจในการแจ้งเตือนให้มาช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

11 การแจ้งเตือนให้มาช าระค่าบริการจัดเก็บขยะ พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 
 

อ านาจในการแจ้งเตือนให้มาช าระค่าบริการจดัเก็บขยะ  

12 การแจ้งเตือนมาช าระค่าบริการน้ าประปา พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 มาตรา 60 
 

อ านาจในการแจ้งเตือนให้มาช าระค่าบริการจดัเก็บค่าน้ าประปา  


