
 

 

 

 

 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

ท่ี ๕๙ /๒๕๖๓ 

เรื่อง มอบอำนาจ การตัดสินใจ การส่ังการอนุญาต การอนมัุติ หรือปฏิบัตริาชการในเรื่องท่ีใหบริการ

ประชาชนของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

****************************** 

 

  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนไปดวยความรวดเร็ว

คลองตัว รวมท้ังเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับ

การบริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตวามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) จึงมอบอำนาจการตัดสินใจ  

การสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจตามคำสั่งทายนี้ไปแลว ใหทำบัญชีเรื่องยอ

เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอทุกสามสิบวัน 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

     สั่ง ณ วันท่ี ๒๖  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

 

      ลงชื่อ 

               (นายทนงยุทธ จันทกูล) 

      นายกองคกาบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีการมอบอำนาจการตัดสินใจ การส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ 

ปรือปฏิบัติราชการในเรื่องท่ีใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

แนบทายคำส่ังองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ี ๕๙ /๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

ท่ี อำนาจท่ีมอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอำนาจตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัติ 
ลักษณะงานท่ีมอบใหปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมาย หมายเหตุ 

๑ การอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ (ตาม ม. ๔ ม.๓๓ ม.๕๖ และ 

ม.๖๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕) 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

-อำนาจในการตัดสินใจ การสั่งการให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการ 

-นางสาววิไลลักษณ พาพิมพ 

รองปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานได

ทันที 

 

๒ อนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหนายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร (ตาม ม. ๔ ม.๓๔ ม.

๕๖ และ ม. ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พงศ. ๒๕๓๕) 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม) 

ตอใบอนุญาต และเลิกกิจการสถานท่ีจัด

จำหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสม

อาหาร (พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม.) 

-อำนาจในการตัดสินใจ การสั่งการให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการ 

-นางสาววิไลลักษณ พาพิมพ 

รองปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานได

ทันที 

 

๓ 

 

 

 

 

อนุ ญ าตจ ำห น ายสิ น ค า ใน ท่ี ห รื อท าง

สาธารณะ (ตาม ม.๔ ม.๕๖ และ ม.๖๐ แหง

พระราชบัญ ญั ติการสาธารณ สุข  พ .ศ . 

๒๕๓๕) 

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

-อำนาจในการอนุญาต (รายใหม) ตอ

ใบอนุญาตและเลิกจำหนายสินคาในท่ี

หรือทางสาธารณะ 

-อำนาจในการตัดสินใจ การสั่งการให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการ 

-นางสาววิไลลักษณ พาพิมพ 

รองปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานได

ทันที 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี อำนาจท่ีมอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัต ิ

ลักษณะงานท่ีมอบใหปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมาย หมายเหตุ 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

อนุญาตใชรถยนตสวนกลางปฏิบัติหนาท่ี

นอกเขต อบต. (ตามระเบียบวาดวยการ

รักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนังสือท่ี มท 

๐๓๘๑/ว ๒๕๘๓ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๔๐ 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำน าจ ใน การอนุญ าต ใช รถยน ต

ส วนกลางไปปฏิบั ติหน า ท่ีนอกเขต

องคการบริหารสวนตำบล 

- ๑. นายถนอม ปานจะอำ 

รองนายก อบต. 

- ๒. นายสนั่นศิลป ดวงทอง  

รองนายก อบต. 

- ๓. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานไดทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ หนังสือนำสงหนวยงานภายนอก (ตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร

บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วา

ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-อำน าจ ใน การออ กห นั งสื อ น ำส ง

หน วยงานภายนอก ซ่ึงเปนหนั งสือ

ราชการท่ัวไปท่ีไมใชเฉพาะตัว เชน 

หนังสือขอรับการชวยเหลือภัยธรราชาติ

ตาง ๆ 

- ๑. นายถนอม ปานจะอำ 

รองนายก อบต. 

- ๒. นายสนั่นศิลป ดวงทอง  

รองนายก อบต. 

- ๓. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานไดทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ี อำนาจท่ีมอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอำนาจตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัต ิ
ลักษณะงานท่ีมอบใหปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมาย หมายเหตุ 

๖ อนุญาตใหการสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค-

บริโภค 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำนาจในการอนุญาตใหการสนับสนุน

น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 

- ๑. นายถนอม ปานจะอำ 

รองนายก อบต. 

- ๒. นายสนั่นศิลป ดวงทอง  

รองนายก อบต. 

- ๓. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานไดทันที 

 

๗ อนุญาตใหการชวยเหลือการเกิดสาธารภัย พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำนาจในการอนุญาตใหการชวยเหลือ 

เวลาท่ีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย อุทกภัย 

อัคคีภัย ฯลฯ) 

- ๑. นายถนอม ปานจะอำ 

รองนายก อบต. 

- ๒. นายสนั่นศิลป ดวงทอง  

รองนายก อบต. 

- ๓. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัด อบต. ดำเนินการปฏิบัติงานไดทันที 

 

๘ อนุญาตใหบริการในการชำระภาษีบำรุง

ทองท่ี  ภาษีป าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ , 

พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ , 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 

๒๔๗๕ 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

- อำนาจในการใหบริการชำระภาษีบำรุง

ทองท่ี ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

- ๑.นางไพรินทร มานะการ 

ผูอำนวยการกองคลัง 

- ๒ นางสาวสมฤทัย มุงออมกลาง  

เจาพนักงานจัดเก็บรายได ดำเนินการ

ปฏิบัติงาน 

 

 



ท่ี อำนาจท่ีมอบใหปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอำนาจตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบัญญัต ิ
ลักษณะงานท่ีมอบใหปฏิบัติ ผูท่ีไดรับมอบหมาย หมายเหตุ 

๙ อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ 

เคลื่อนยายอาคาร (ตาม ม. ๔ ม.๒๕ ม.๒๗ 

และ ม.๔๐ แห งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 

๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

-อำนาจในการอนุญ าต/ระ งับ  การ

ก อ ส ร า ง  ดั ด แ ป ล ง  รื้ อ ถ อ น  ห รื อ

เคลื่อนยายอาคาร 

- นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย 

ปลัด อบต.  

- นายไวกูณฐ เปนทุน นายชางโยธา

ดำเนินการปฏิบัติงานไดทันที 

 

 

 

 

ลงชื่อ 

                       (นายทนงยุทธ จันทกูล) 

               นายกองคกาบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 


