
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ที่  329/2557 

เรื่อง  มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 

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

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ  ในเรื่องเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546  จึงมอบอำนาจให้นายสำรวย  
กายจะโปะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001 ปฏิบัติราชการ
แทน  นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการสั่งการอนุญาต และ   
การอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้  ในการนี้เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว  ให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลให้ทราบทุกสามสิบวัน   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ.  2557 
 

        (ลงชื่อ) 
 
 

             (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน 
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   ที่  329/2557  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2557 

 
ที ่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  ระเบียบ

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให้ 
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

1 จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.
2508 และการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการจัดเก็บภาษี
บำรุงท้องที ่

 

2  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2543) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

 

3 จัดเก็บภาษีป้าย (พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510) พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการจัดเก็บภาษีป้าย  
 

 

4 สนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการสนับสนุนน้ำอุปโภค-
บริโภค 
 

 

5 การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการช่วยเหลือบรรเทา    
สาธารณภัย 
 

 
 

6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546 

อำนาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบดำเนินการรับเรื่องราว   
ร้องทุกข ์

 

 
 

 



ที ่ อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให้ 
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546  

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่ )  
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็น
อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ  (1 3 0 
ประเภท) 

 

8 อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหาร (ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546  

อ ำ น าจ ใน ก า ร อ นุ ญ า ต จั ด ตั้ ง      
( ร า ย ใ ห ม่ )   ต่ อ ใ บ อ นุ ญ า ต          
และเลิกกิจการสถานที่จำหน่าย
อาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหาร 
(พ้ืนที่เกิน  200  ตรม.) 

 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546  

อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่ )  
ต่อใบอนุญาต  และเลิกจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546  

อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (ราย
ใหม่ )  ต่ อ ใบอนุญ าต  และเลิ ก
กิจการตลาด 

 

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

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ. 
2546  

อำนาจในการอนุญ าต  / ระงับ    
การก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  
หรือเกลี่ยย้ายอาคาร   

 

 
 


