
 
 

   คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 
ที่  8/2553 

เรื่อง  การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหปลัดปฏิบัติราชการแทน 
*********************** 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแนเปนไปดวย 
ความรวดเร็วคลองตัว รวมทั้งเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ
ในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546)  จึงมอบอํานาจให วาที่ ร.ต นาซือรี   กามา  ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
เลขที่ตําแหนง 00-0101-001 ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต ในการนี้เมื่อปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลไดปฏิบัติราชการในเรื่องที่ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ 

 
         ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

   สั่ง  ณ  วันที่  5   มกราคม   พ.ศ.2553 
    

ลงชื่อ    มูฮํามัดมุขตา  บาฮี 
                                                (นายมูฮํามัดมุขตา  บาฮี) 

                               นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 

 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 

ที ่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย,ระเบียบ  ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติ
ราชการแทน 

หมาย
เหตุ 

1. อนุญาตใหเปดเผยขอมูลขาวสารทางราชการ ของ อบต. พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

 

2. 
 

3. 

อนุญาติออกหนังสือและอายัดทรัพยการจัดเก็บบํารุงทองที่ 
(พรบ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพยสิน การจัดเก็บภาษี(แหง 
พรบ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2510) 
อนุญาตออกหนังสือและอายัดทรัพยสิน การจัดเก็บภาษี
โรงเรือน (แหง พรบ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2510) 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  
มาตรา 23 มีอํานาจสั่งถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
มาตร 24 มีอํานาจในการรับคํารองในการขอรับเงินคืน/สง
เงินคืน/แจงผูยื่นคํารอง 
มาตรา 30 รองอุทรณการประเมินภาษี 
มาตรา 31 มีอํานาจทําหนังสือเรียกผูอุทรณมาใหถอยคํา
เพิ่มเติมหรือยกเลิกอุทรณนั้น 
มาตรา 32 มีอํานาจแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปน
หนังสือไปยังผูอุทรณ 
มตรา 33 ทวิ มีอํานาจรับคําวินิจฉัยอุทรณ 

อํานาจในการออกหนังสืออายัดทรัพยสิน
ตาม พรบ.ภาษีบํารุงทองที่,ภาษีโรงเรือน
และที่ดินและภาษีปาย 

 

4. อนุญาตใหแจงตอบรับดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหแจงตองรับ
ดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

5. อนุญาตใหดําเนินการชวยเหลือดานสาธารณะภัยตาง ๆ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนินการ
ชวยเหลือดานสาธารณะภัยตาง ๆ 

 

6. อนุญาตใหดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตใหดําเนินการ
ชวยเหลือสนับสนุนน้ําอุปโภคบริโภค 

 

7. อนุญาตใหคําขอการประกอบกิจการน้ํามันเช้ือเพลิง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาตอนุมัติคําขอการ
ประกอบกิจการควบคมน้ํามันเช้ือเพลิง
ประเภท 2 เชน ตูจายน้ํามันชนิดหยอดและ
สอดบริการธนบัตร 

 

 
 



 
 
 

    คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 
 ที่  4082552 

   เรื่อง  การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

*********************** 
                                เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแนเปนไปดวย 

ความรวดเร็วคลองตัว รวมทั้งเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การ 
อนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  จึงมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนใน
การสั่ง การอนุญาต ในการนี้เมื่อปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดปฏิบัติราชการในเรื่องที่ไดรับมอบ
อํานาจตามคําสั่งนี้ 

 
    ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

       สั่ง  ณ  วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.2552 
    

ลงชื่อ    มูฮํามัดมุขตา  บาฮี        
                                       (นายมูฮํามัดมุขตา  บาฮี) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอํานาจจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบทายคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบาโงยซิแน 

ที ่ อํานาจที่มอบใหปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอํานาจ 
ตามกฎหมาย,ระเบียบ  ขอบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบใหปฏิบัติ
ราชการแทน 

หมาย
เหตุ 

1. อนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราตอสุขภาพ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการอนุญาติประกอบกิจการที่เปน
อันตราตอสุขภาพ (130 ประเภท) 

 

2. การอนุญาตจัดตั้งตลาด 
- ขอนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการขออนุญาตออกหนังสือขอ
อนุญาตในการจัเตงตลาด 

 

3. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร
(พื้นที่ไมเกิน 200 ตร.ม.) 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่ไม
เกิน 200 ตร.ม.) 

 

4. การขออนุญาตจําหนายสินคาในหรือทางสาธารณ 
- ขอนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 
(แกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) 

อํานาจในการขออนุญาตจําหนายสินคาใน
หรือทางสาธารณ 

 

 


