
 
 
 

 
 
                                                  

คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
ที่   ๑๘๓ / ๒๕64 

เรื่อง   การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 

--------------------------------------------- 

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 160/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 
และเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 262 วรรคสอง  โดยมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน และรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ดังนี ้

  1. การมอบอำนาจให้ปฏิบัตริาชการแทนนายกเทศมนตรี   
1.1 นายต๋ี  เนตรสี     ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1  
1.2 นายสำฤทธ์ิ  สุพรรณ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 

รายละเอียดตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี ้

  2. การมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไปราชการและการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่สามารถรอการวินิจฉัยสั่งการได้ หรือหากรออาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามลำดับดังนี้ 
 2.1 นายตี๋  เนตรสี     ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 
 2.2 นายสำฤทธิ์  สุพรรณ์   ตำแหน่งรองนายกเทศมนตร ีคนที่ 2 

ในการนี้ เมื่อรองนายกเทศมนตรีได้ปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทนตามที่ได้รับมอบ
อำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอนายกเทศมนตรีทราบ ทุกสิ้นเดือน และต้องกระทำภายใต้
การกำกับ ดูแล และกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณก์ำหนดไว้ 

ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่   ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ   วันที ่  ๒๔   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 

  

(นายอัครเดช   อาร)ี 
  นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ ์

 
 



 
 
 
 
 

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏบิัตริาชการแทน 
แนบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ที่  ๑๘๓ / 2564  ลงวันที ่ ๒๔ พฤษภาคม  2564 

 

ที ่
อำนาจที่มอบให ้

ปฏิบัติราชการแทน 

มอบอำนาจ 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงาน 
ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 

1. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ตาม  ม.4, ม.33, ม.56 และม.60 
แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) 
ต่อใบอนุญาต  และเลิกกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

2. การอนุญาตจัดต้ังสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร (ตาม ม.4,ม.38,ม.56  
และม.60  แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและ 
เลิกกิจการสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือพื้นที่สะสมอาหาร
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 

3. การอนุญาตจัดต้ังตลาด (ม.4, ม.34,ม.56  
และม.60  แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและ 
เลิกกิจการตลาด 

4. การอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ (ม.4, ม.41, ม.56, ม.59 และ 
ม.60 แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาตและ
เลิกกิจการ 

5. การอนุญาตใช้บริการถังขยะ (ม.4, ม.20 
และม.60  แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาต 
(รายใหม่)   

6. การระวังช้ีแนวเขตและการลงช่ือรับรองเขต
ที่ดิน (ตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
ระเบียบในการรังวัดที่ดิน) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการระวังชี้แนวเขต 
พร้อมลงช่ือรับรองแนวเขต
ที่ดิน 

7. การอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ. 2523 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตใช้
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต ์
ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของส่วนราชการ 

/8. อำนาจในการพิจารณา ... 
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ที ่
อำนาจที่มอบให ้

ปฏิบัติราชการแทน 

มอบอำนาจ 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ 

ลักษณะงาน 
ที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 

8. อำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ทำ
การโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง (ตาม ม.4, 
ม.10 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 และประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย
เรื่องแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช-
บัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยเครื่องขยาย
เสียง พ.ศ. 2493 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2499) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2546 

อำนาจในการอนุญาตให้ทำ
การโฆษณาด้วยเครื่องขยาย
เสียง 

9. การอนุญาตโฆษณาติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ตาม ม.4 ประกอบ ม.10 พ.ร.บ.รักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535) 

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 12)  
พ.ศ. 2546 

อำนาจในการอนุญาตให้
โฆษณาติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

  

 
   


