
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง    การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

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

             เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว
รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การ
อนุญาต  และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจดังนี้ 
 

ที่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบตัิราชการ
แทน 

มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษี
บำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และการ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบดำเนินการ
จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 

 

2  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
(พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ.
2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบดำเนินการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 

3 จัดเก็บภาษีปา้ย (พ.ร.บ.ภาษปี้าย 
พ.ศ.2510) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบดำเนินการ
จัดเก็บภาษีป้าย  
 

 

4 สนับสนนุนำ้อุปโภค-บรโิภค พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการสนับสนุนน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
 

 

5 การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำน าจ ใน การช่ ว ย เหลื อ
บรรเทา    สาธารณภัย 
 

 
 

6 รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้
ความเห็นชอบดำเนินการรับ
เร่ืองราว   ร้องทุกข ์

 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาต (ราย
ใหม่)  ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการที่ เป็ น อันตรายต่ อ
สุขภาพ (130 ประเภท) 
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ที่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบตัิราชการ
แทน 

มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

8 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
(ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.
60  แห่ง  พ.ร.บ.การสาธารณสขุ 
พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่)  ต่อใบอนุญาตและ
เลิกกิจการสถานที่จำหน่าย
อาหาร  หรือสถานที่สะสม
อาหาร (พื้ นที่ เกิ น   20 0  
ตรม.) 

 

9 อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ           (ตาม ม.4  ม.
41  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  
พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาต (ราย
ใหม่)  ต่อใบอนุญาต  และ
เลิกจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ 

 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่ )  ต่อใบอนุญ าต  
และเลิกกิจการตลาด 

 

11 อนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.4 
ม.25 ม.27 และ ม.40 แห่ง พ.ร.บ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบรหิาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำน าจ ใน การอนุ ญ าต  / 
ร ะ งั บ     ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  
ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเกลี่ย
ย้ายอาคาร   

 

1 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ(ตาม ม.4 ม.33 
ม.56   และ ม.60  แห่ง  พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข  พ.ศ. 3535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาต (ราย
ใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิ จการที่ เป็ น อันตรายต่ อ
สุขภาพ (130 ประเภท ) 

 

2 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
(ตาม  ม.4 ม.34 ม.56  และ ม.
60 แห่ง  พ.ร.บ. การสาธารณสุข  
พ.ศ.  2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง 
(รายใหม่) ต่อใบอนุญาต 
และเลิกกิจการสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหาร  (พ้ืนที่เกิน  
200  ตร.ม.) 

 

 
   

                  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่ 17  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
                                                         (ลงชื่อ) 
 
                                                                             (นายเชาว ์ ไม้สูงเนิน) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 


