
 

 
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

   ที่ 455 /2558 
เรื่อง  มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรแทน 

............................................................ 

  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว  
คล่องตัว  รวมทั้งเป็นกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรสั่งกำร  กำรอนุญำต  และกำรอนุมัติ  ในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำรประชำชนโดยตรง  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  60  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ.  2546  จึงมอบอ ำนำจให้          นำย
จ ำนงค ์ หน่ำยโสก  ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับ  8  เลขทีต่ ำแหน่ง  00-0101-001  ปฏิบัติ
รำชกำรแทน  นำยหนูกำลน์   นิบุญท ำ  ต ำแหน่ง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  ในกำรสั่ง  กำร
อนุญำต  และกำรอนุมัต ิ ตำมบัญชีกำรมอบอ ำนำจแนบท้ำยค ำสั่งนี้  ในกำรนี้เมื่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ได้ปฏิบัติรำชกำรแทนตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจตำมค ำสั่งนี้ไปแล้ว  ให้ท ำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้ทรำบทุกสำมสิบวัน 

  ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่ 6   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2558 
 

                              
           (นำยหนูกำลน์    นิบญุท ำ) 

                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ที่ 455/2558  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2558 

 
ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  ระเบียบ

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ 
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

1 จัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภำษีบ ำรุงท้องที่ พ.ศ.
2508 และกำรแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 

อ ำนำจในกำรอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบด ำเนินกำรจัดเก็บภำษี
บ ำรุงทอ้งที่ 
 

 

2  จัดเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน (พ.ร.บ.ภำษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2543) 

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 

อ ำนำจในกำรอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบด ำเนินกำรจัดเก็บภำษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
 

 

3 จัดเก็บภำษีป้ำย (พ.ร.บ.ภำษีป้ำย พ.ศ.2510) พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 

อ ำนำจในกำรอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีป้ำย  
 

 

4 สนับสนุนน้ ำอุปโภค-บริโภค พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 

อ ำนำจในกำรสนับสนุนน้ ำอุปโภค-
บริโภค 
 

 

5 กำรช่วยเหลือด้ำนสำธำรณภัย พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 
 
 
 
 

อ ำนำจในกำรช่วยเหลือบรรเทำ    
สำธำรณภัย 
 

 

ที ่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  ระเบียบ ลักษณะงานที่มอบให้ หมายเหตุ 



ข้อบังคับ ปฏิบัติราชการแทน 
6 รับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546 
อ ำนำจในกำรอนุมัติหรือให้ควำม
เห็นชอบด ำเนินกำรรับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์ 
 

 

7 กำรอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
(ตำม ม.4  ม.33  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.กำร
สำธำรณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  

อ ำนำจในกำรอนุญำต (รำยใหม)่  
ต่อใบอนุญำต และเลิกกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ (130 ประเภท) 

 

8 อนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสม
อำหำร (ตำม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  

อ ำนำจในกำรอนุญำตจัดตั้ง  (รำย
ใหม)่  ต่อใบอนุญำต และเลิก
กิจกำรสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำร  
หรือสถำนที่สะสมอำหำร (พ้ืนที่เกิน  
200  ตรม.) 

 

9 อนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ           
(ตำม ม.4  ม.41  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.กำร
สำธำรณสุข  พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  

อ ำนำจในกำรอนุญำต (รำยใหม)่  
ต่อใบอนุญำต  และเลิกจ ำหน่ำย
สินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

 

10 อนุญำตจัดตั้งตลำด  (ตำม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  
แห่ง  พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535)  

พ.ร.บ.สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  

อ ำนำจในกำรอนุญำตจัดตั้ง (รำย
ใหม)่  ต่อใบอนุญำต  และเลิก
กิจกำรตลำด 

 

 


