
 
 
 

 
 
 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นักบริหารงานอบต.ปฏิบัติราชการแทน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  
*************************** 

 

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  หมวด
ที่ 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27  ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการติดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการในการให้บริการ
ประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ได้มีค าสั่งที่  239 /2558  เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ลงวันที่  1  ตุลาคม  2558  โดยให้ นางกันยกร  ศิริพบพร  ต าแหน่ง นักบริหารงานอบต. 8 (ปลัด อบต.8 )  เป็น
ผู้รับมอบอ านาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน ตามค าสั่งนี้   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 

          (ลงชื่อ)     
                          (นายไพศาล   ชมภูมิ่ง) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร่าง/พิมพ์.............................. 
ตรวจ..................................... 
ทาน....................................... 



 
 
 

 
 
 

  

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
ที่    239  / 2558 

เรื่อง มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล  
ปฏิบัติราชการแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  

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

  เพ่ือการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมั ติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่6)  พ.ศ. 2552  จึงมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ  การอนุญาต  และการอนุมัติ  ตามบัญชีการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้  ใน
การนี้เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่งนี้  ในการนี้เมื่อปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติราชการแทนที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งนี้ไปแล้วให้ท าบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ทราบทุกสามสิบวัน                                     

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2558 
 
 
 

     
                          (นายไพศาล   ชมภูมิ่ง) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้นักบริหารงาน อบต.ปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่  239  / 2558  ลงวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

ที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ ลักษณะงานที่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 
 

1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) และพ.ศ. 2550 มาตรา 4  
มาตรา33 มาตรา 56 และมาตรา 60 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต
และเลิกกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ  
(130 ประเภท) 

 

2 การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารรณสุข 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
มาตรา 4 มาตรา33  มาตรา 56 และมาตรา 60 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาตจดัตั้ง (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาต และเลิกกิจการสถานที่จ าหนา่ยอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร  
(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) 

 

3 การอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 
มาตรา 33 มาตรา 46 และมาตรา 60 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต
และเลิกจ าหนา่ยสนิค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

4 การอนุญาตจัดตั้งตลาด ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2550 มาตรา 4  มาตรา 33 มาตรา 56 และ
มาตรา 60 

พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาตจดัตั้ง (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการตลาด 

 

5 การอนุญาตใชน้้ าประปา พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 วรรคห้า 

อ านาจในการอนุญาตใช้น้ า (รายใหม่)  
และยกเลิกการใช้น้ า 

 



บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้นักบริหารงาน อบต.ปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่  239  / 2558  ลงวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

               
                                                      (ลงชื่อ)     

                                    (นายไพศาล   ชมภูมิง่) 
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

ที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ ลักษณะงานที่มอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

6 การอนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1.พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6)  
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 วรรคห้า 
2. พระราชบัญญัติการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง พ.ศ. 2493 
3. ระเบียบปฏิบัติการยื่นค าร้องและการพิจารณาออก
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญตักิารควบคุมเสียง 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เร่ือง
เหตุร าคาญ 
 

อ านาจในการอนุญาต ให้ท าการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

 

7 การจดทะเบียนพาณชิย ์ 1. พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารสวน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6)  
พ.ศ. 2552  มาตรา 60 วรรคห้า 
2. พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5)  
พ.ศ. 2546  
3. พระราชบัญญัตทิะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 

อ านาจในการอนุญาตจดัตั้ง (รายใหม่) ต่อ
ใบอนุญาต และเลิกกิจการ 
 

 


