
 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

ที่ 284/๒๕๕๙ 
เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลให้ปลดัปฏิบัติรำชกำรแทน 

*********************** 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  จึงมอบอ านาจให้
นำยสะอำด  บุญมี  ปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต ในเรื่องที่ได้รับ
มอบอ านาจตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต ่ 1  มกราคม  ถึง  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕60  
 

 สั่ง  ณ  วันที ่ 30  เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
    

ลงชื่อ                
                                             (นายสัมภาษ  อยูพ่ร้อม) 

                           นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านรอ่ม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บัญชีกำรมอบอ ำนำจจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใหป้ลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทน 
แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 284/2559   ลงวันที่  30  ธันวำคม พ.ศ. 2559 

ที่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบตัิรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำย,ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏบิัติรำชกำร
แทน 

หมำยเหตุ 

1. อนุญาตปลูกสร้าง ดดัแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร  
(ตาม ม.4 ม.27 ม.40 แห่ง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522) 
 (ในพื้นที่ อบต.ไม่อยู่ในเขต พรบ. ควบคุมอาคาร 2522) 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537                   
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อ านาจในการอนุญาตออกหนังสือ
รับรองอนุญาตการก่อสร้างอาคาร   
(กรณีไม่อยู่ในเขต พรบ. ควบคุมอาคาร 
2522) 

 

2. 
 

3. 

อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์การจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ (พรบ.ภาษบี ารุงท้องที่ พ.ศ. 2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
(แห่ง พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
โรงเรือน (แห่ง พรบ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2510) 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537                          
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)  
มาตรา 23 มีอ านาจสั่งถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
มาตร 24 มีอ านาจในการรับค าร้องในการขอรับเงินคืน/ส่งเงินคืน/              
แจ้งผู้ยื่นค าร้อง 
มาตรา 30 ร้องอุทรณ์การประเมินภาษ ี
มาตรา 31 มีอ านาจท าหนงัสือเรียกผู้อุทรณ์มาให้ถ้อยค าเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกอุทรณ์นั้น 
มาตรา 32 มีอ านาจแจ้งค าวนิิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยัง              
ผู้อุทรณ์ 
มตรา 33 ทวิ มีอ านาจรบัค าวนิจิฉัยอุทรณ์ 

อ านาจในการออกหนังสืออายัด
ทรัพย์สินตาม พรบ.ภาษบี ารุงทอ้งที่,
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิและภาษปี้าย 

 

4. อนุญาตให้แจ้งตอบรับด าเนินการเรื่องร้องเรียน/                 
ร้องทุกข์ 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537                  
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  60) 

อ านาจในการอนุญาตให้แจ้งตอบรับ
ด าเนินการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

5. อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537                
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 

อ านาจในการอนุญาตให้ด าเนนิการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่าง ๆ 

 

6. อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนนุน้ าอุปโภค
บริโภค 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537               
(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา  60) 

อ านาจในการอนุญาตให้ด าเนนิการ
ช่วยเหลือสนับสนนุน้ าอุปโภคบริโภค 

 

 
 



 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

ที่ 283/๒๕๕๙ 
เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจของนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
ให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบตัิรำชกำรแทน 

*********************** 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  จึงมอบ
อ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คือ  นำยมนพ  ระษำรักษ์  และนำยพีระพล  ลิ่มจันทร์  
ปฏิบัติราชการแทนตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต ่ ๑  มกราคม  ถึง  ๓1  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 

 สั่ง  ณ  วันที ่ 30  เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

ลงชื่อ                
                                             (นายสัมภาษ  อยูพ่ร้อม) 

                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรอ่ม 
 
    

 
 
 
 
 
 

 



 
บัญชีกำรมอบอ ำนำจจำกนำยกองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลให้รองนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทน 

แนบท้ำยค ำสั่งองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนร่อมที ่ 283/๒๕๕๙  ลงวันท่ี  30  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ อ ำนำจท่ีมอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน มอบโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมกฎหมำย,ระเบยีบ  ข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำร
แทน 

หมำยเหต ุ

๑. อนุญาตประกอบกิจการทีเ่ปน็อันตราต่อสขุภาพ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                     
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพ่ิมเตมิจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

อ านาจในการอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอนัตราต่อสุขภาพ (๑๓๐ 
ประเภท) 

 

๒. การอนุญาตจดัตั้งตลาด 
- ขอนญุาตใหม่/ต่อใบอนญุาต 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                     
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพ่ิมเตมิจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

อ านาจในการขออนุญาตออกหนงัสือ
ขออนญุาตในการจัดตั้งตลาด 

 

๓. การขออนญุาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายหรือสถานที่
สะสมอาหาร(พืน้ที่ไมเ่กิน ๒๐๐ ตร.ม.) 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                     
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพ่ิมเตมิจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

อ านาจในการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จ าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พ้ืนที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 

 

๔. การขออนญุาตจ าหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณ 
- ขอนญุาตใหม่/ต่อใบอนญุาต 

พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                     
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไ้ขเพ่ิมเตมิจนถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒) 

อ านาจในการขออนุญาตจ าหน่าย
สินค้าในหรือทางสาธารณ 

 

๕. อนุมตัิการเปดิเผยข้อมูลขา่วสาร พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของทางราชการ                  
พ.ศ. ๒๕๔๐  

อ านาจอนุมตัิการเปดิเผยขอ้มูล
ข่าวสาร 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 


