
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง    การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

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

                    เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติ สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  (ฉบับที่ 6 )  พ.ศ. 2552   จึงมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั่ง   การอนุญาต   และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอ านาจดังนี้ 
 

ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำร
แทน 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำย  ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

หมำยเหตุ 

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษี
บ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 และการ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

 

2  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 
 

 

3 จัดเก็บภาษีป้าย (พ.ร.บ.ภาษีป้าย 
พ.ศ.2510) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีป้าย  
 

 

4 สนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการ
สนับสนุนน้ าอุปโภค-
บริโภค 
 

 

5 การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 
 
 

อ านาจในการ
ช่วยเหลือบรรเทา    
สาธารณภัย 
 

 



ที ่ อ ำนำจที่มอบให้ปฏิบัติรำชกำร
แทน 

มอบโดยอำศัยอ ำนำจตำม
กฎหมำย  ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงำนที่มอบให้ 
ปฏิบัติรำชกำรแทน 

หมำยเหตุ 

6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบ
ด าเนินการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ 
 

 

7 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.4  ม.33  
ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุญาต 
(รายใหม่)  ต่อ
ใบอนุญาต และเลิก
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) 

 

8 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  
แห่ง  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุญาต
จัดตั้ง  (รายใหม่)  ต่อ
ใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานที่
จ าหน่ายอาหาร  หรือ
สถานที่สะสมอาหาร 
(พ้ืนที่เกิน  200  
ตรม.) 

 

9 อนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ           (ตาม ม.4  ม.41  
ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุญาต 
(รายใหม)่  ต่อ
ใบอนุญาต  และเลิก
จ าหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ 

 

10 อนุญาตจัดตั้งตลาด  (ตาม ม.4  ม.
34  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  6) พ.ศ. 
2552 

อ านาจในการอนุญาต
จัดตั้ง (รายใหม่)  ต่อ
ใบอนุญาต  และเลิก
กิจการตลาด 

 

 
 
   

                  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่   6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2558 
 
                                                      (ลงชื่อ) 
                                                                      (นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 


