
 

 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 

เรื่อง   การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน 
-------------------------------------- 

เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลหน้าสตน เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้ง
เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการให้บริการประชาชน
โดยตรง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 วีสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)  จึงมอบอ านาจให้ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตนปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง 
การอนุญาต อนุมัติ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

สั่ง ณ  วันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556 
 
 

      
(นายประดับ  แก้วพลับ) 

นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอ านาจจากนายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตนให้ปลัดเทศบาลต าบลหน้าสตนปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 

 

ล าดับที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

1 อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม มาตรา 4 มาตรา 27 
มาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522) ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหน้าสตนที่ไม่อยู่
ในเขต พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2542 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ 
2) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 40 

อ านาจในการอนุญาตออกหนังสือรับรอง 
อนุญาตการก่อสร้างอาคาร (กรณีไม่อยู่ในเขต 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522) 

 

2 ออกหนังสืออายัดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ วรรคสาม 
2) พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.
2475 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2543 มาตรา 44 
 

อ านาจในการออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด 
อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าง
ช าระค่าภาษี 

 

3 อนุญาตออกหนังสือเตือน หนังสือเรียก หรือออก
ค าสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้
ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ 
1) พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
มาตรา 12 มาตรา 40 มาตรา 41 
 

- ออกหนังสือเตือนผู้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่/ภ.บ.ท.14) ให้มาช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
- ออกหนังสือเรียกผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่แจ้ง
เตือนมาให้ถ้อยค า/ส่งบัญชี/เอกสารมา
ตรวจสอบหรือสั่งให้ปฏิบัติการเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ 
 

 



ล าดับที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

   - ออกค าสั่งยึด อายัดหรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.23) ผู้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด  

 

 4 ออกค าสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน/ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน/ออก
หนังสือแจ้ง/พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีป้าย 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ  
2) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 21 
มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 30 มาตรา 
31 มาตรา 32 และมาตรา 33 ทวิ 
 
 

- ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึดหรืออายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ป้ายที่ค้างช าระตามมาตรา 21 
- มีอ านาจสั่งถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้
ค้างช าระภาษีป้ายเมื่อผู้ค้างช าระได้ช าระภาษี
ป้าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินโดยครบถ้วนก่อนการขาย
ทอดตลาดแล้วตามมาตรา 23 
- มีอ านาจรับค าร้อง พิจารณาค าร้องขอคืน
เงินภาษี/ส่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้ร้องมาขอรับ
เงินคืนตามมาตรา 24 
- รับอุทธรณ์การประเมินภาษีป้ายตามมาตรา 
30 
- ออกหนังสือเรียกผู้อุทธรณ์การประเมินภาษี
ป้ายมาให้ถ้อยค าเพ่ิมเติมหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาและพิจารณาค าอุทธรณ์ ตามมาตรา 
31 

 



 
 

ล าดับที่ อ านาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน 
มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ 

   - มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งค าวินิจฉัย
พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ท าการประเมิน ตาม
มาตรา 32 
- ออกหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์มารับเงินคืนค่า
ภาษี ตามมาตรา 33 ทวิ 

 

 5 การแจ้งตอบรับการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/
รอ้งทุกข์ 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ  
 
 

- อ านาจในการลงนามในหนังสือแจ้งตอบรับ/
ผลการด าเนินการตามที่ได้ร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์ 
 

 

6 อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือด้านสาธารณะ
ต่างๆ 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ  
 

- อ านาจในการอนุญาตให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณะภัยต่างๆ 

 

7 อนุญาตให้ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนน้ า
อุปโภคบริโภค 

1) พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 
มาตรา 48 วีสติ  
 

- อ านาจในการอนุญาตให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 

 

 


