
 
 

 
 

 

ค ำส่ังเทศบำลต ำบลหน้ำสตน 
ท่ี  ๑๑๘/255๘ 

เรื่อง   ปรับปรุงค ำส่ังกำรมอบอ ำนำจ  
-------------------------------- 

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหน้าสตนที่ ๑๐๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ และค าสั่งที่ ๑๐๒/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ การมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตนให้รองนายกเทศมนตรี
ต าบลหน้าสตนปฏิบัติราชการแทน ไปแล้วนั้น 

เนื่องจาก นายชาตรี  เพชรแก้ว ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน คนที่ ๑ ได้พ้นจาก
ต าแหน่ง เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหน้าสตน  
เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต        
การอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  จึงปรับปรุงค าสั่งมอบ
อ านาจให้รองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตนปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ ตามบัญชีการ
มอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้  เม่ือรองนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตนได้ปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอ านาจ
ตามค าสั่งนี้ไปแล้ว ให้ท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกเทศมนตรีให้ทราบทุกสามสิบวัน  

                ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. 255๘ 
 
 
 

(นายประดับ  แก้วพลับ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีปรับปรุงกำรมอบอ ำนำจจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลหน้ำสตนให้ นำยอรรถพล  นิยมเดชำ ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหน้ำสตน คนที่ ๑ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
(แนบท้ำยค ำสั่งเทศบำลต ำบลหน้ำสตน ที่  ๑๑๘/255๘ ลงวันที่  ๒๓ เมษำยน 255๘) 

 

ล าดับที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

๑. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ 
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48   
วีสติ 

อ านาจในการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในหรือ
ทางสาธารณะ 
 

 

๒. การอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48   
วีสติ 

อ านาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้รถยนต์
ส่วนกลางนอกเขตเทศบาลต าบลหน้าสตน 

 

๓. การขออนุญาตปล่อยสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงในที่หรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหน้าสตน 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการอนุญาตตามเทศบัญญัติ  

๔. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการพิจารณารับขึ้นทะเบียน 
(รายใหม่) 

 

๕. การขออนุญาตใช้น้ าประปา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่)  

๖. การยกเลิกการใช้น้ าประปา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

อ านาจในการพิจารณายกเลิก  

๗. การขอย้ายมาตรวัดน้ าประปา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

อ านาจในการอนุญาตให้ย้าย  

๘. การตรวจสอบมาตรวัดน้ าประปา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552  

อ านาจในการพิจารณาผลการตรวจสอบ  

 
 



บัญชีปรับปรุงกำรมอบอ ำนำจจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลหน้ำสตนให้ นำยจรูญ  เนียมรินทร์ ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหน้ำสตน คนที่ ๒ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
(แนบท้ำยค ำสั่งเทศบำลต ำบลหน้ำสตน ที่  ๑๑๘/255๘ ลงวันที่  ๒๓  เมษำยน 255๘) 

 

ล าดับที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1. การอนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48   
วีสติ 

อ านาจในการอนุญาตออกหนังสือขออนุญาตใน
การจัดตั้งตลาด 

 

2. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสถานที่
สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48   
วีสติ  

อ านาจในการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200  
ตร.ม.) 

 

๓. การขออนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการพิจารณาอนุญาตตามเทศบัญญัติ  

๔. การซ่อมระบบประปา พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการสั่งการควบคุมดูแลการซ่อม  

๕. การซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการสั่งการควบคุมดูแลการซ่อม  

๖. การขออนุญาตเกี่ยวกับกิจการเชื้อเพลิง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   

อ านาจในการอนุญาตการประกอบกิจการ 
ประเภทที่ ๓ และรับจ้างกิจการ ประเภทที่ ๒ 

 

 


