
  
เรื่องเสร็จที่  39 /25601 

บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
          เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถนวดข้าว รถสีข้าว และรถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร    

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

องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม  ได้มีหนังสือที่ มค 73302/536 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2560 ถึงศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพ่ือขอหารือ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถนวดข้าว รถสีข้าว 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 โดยในข้อบัญญัติมีกิจการที่ต้องควบคุมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามป้อม ข้อ 6.5.4 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร และข้อ 6.5.6 การขัด การกะเทาะ การบด
เม็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร และได้ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถนวดข้าว รถสีข้าว รถเกี่ยวข้าว 
มาตั้งแต่ปี 2557-2559 ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมจัดเก็บตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายบัญชีในข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556  

องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ได้ท าหนังสือหารือจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว และรถสีข้าว ประจ าปี 2559 ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ตอบข้อหารือ
แล้ว มีประเด็นดังนี้ 

1. อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีหนังสือสั่งการ มีความเห็นว่า ไม่มีข้อกฎหมาย
ระเบียบรองรับให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติเ พ่ื อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามส าเนาหนังสืออ าเภอวาปีปทุม ที่ มค 0023.18/ว
984 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

2. อ าเภอวาปีปทุม เห็นว่า การประกอบกิจการรถรับจ้างเกี่ยวข้าว ไม่ใช่กิจการที่ต้องควบคุม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ตามข้อ 6.5.6 
ประเภทการนวดข้าวด้วยเครื่องจักรแต่อย่างใด ตามหนังสือตอบข้อหารือของอ าเภอวาปีปทุม  ที่ มค 
0023.18/1252 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

3. จังหวัดมหาสารคาม มีหนังสือวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากการปฏิบัติ
ข้างต้น ไม่มีข้อกฎหมายระเบียบรองรับให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติเพ่ือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามส าเนาหนังสือจังหวัดมหาสารคาม
วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มค 0023.3/ว356 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 25559 

4. จังหวัดมหาสารคาม ตอบข้อหารือ มีความเห็นว่า ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวรับจ้างไม่ต้อง
ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามความหมายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข        
และความหมายของการเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ตามส าเนาหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0023.4/6366 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม จึงขอหารือดังต่อไปนี้  
1. ความเห็นของจังหวัดมหาสารคามที่ได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 

ที่ได้อ้างถึงในข้อ 1 ถึง 4 นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

                                                           
1 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ สธ 0945.04/1407  ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560   ซึ่งศูนย์บริหารกฎหมาย

สาธารณสุข มีถึงนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลขามป้อม   

 
ส าเนาคู่ฉบับ 
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2. องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจตราข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย        
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับรถนวดข้าว รถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจจัดเก็บค่าธรรมเนียม รถนวดข้าว รถสีข้าว           
รถเก่ียวข้าว ตามอัตราท้ายบัญชีในข้อบัญญัตินี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจออกใบอนุญาต รถนวดข้าว รถสีข้าว รถเกี่ยว
ข้าวด้วยเครื่องจักร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

5. หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ฝ่าฝืน และปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม มีอ านาจสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ได้หรือไม่ 

6. ตามหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมต้อง
คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ ถูกต้องหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้ออกใบเสร็จรับเงินและออก
ใบอนุญาตรถนวดข้าว รถสีข้าว และรถเก่ียวข้าว ประจ าปี พ.ศ. 2559 การด าเนินการดังกล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่ 
และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

1. ข้อเท็จจริง 
จากขอบเขตความหมายและลักษณะของการประกอบกิจการตามคู่มือแนวทางการควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การสีข้าว นวดข้าวด้วย
เครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม หมายถึง สถานที่ที่ท าการสีข้าวด้วยเครื่องจักร นวดข้าวด้วย
เครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม และหมายความรวมถึงการให้บริการรถสีข้าวหรือนวดข้าวด้วย 
ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมการสีข้าวด้วยมือแบบชาวบ้าน และเมื่อพิจารณาขอบเขตความหมายของ การสีข้าว และการ
นวดข้าวด้วยเครื่องจักรแล้วสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

“การสีข้าว” หมายถึง การกะเทาะเปลือกข้าวและการขัดข้าวให้ได้เป็นข้าวสารซึ่งลักษณะของ
การประกอบกิจการประกอบด้วย  

- การท าความสะอาดข้าวเปลือก 
- การกะเทาะข้าวเปลือก 
- การแยกแกลบ 
- การขัดขาว 
- การคัดขนาด 
“การนวดข้าว” หมายถึง การเอาเมล็ดข้าวออกจากรวง แล้วท าความสะอาดเพ่ือแยกเมล็ด

ข้าวลีบและเศษฟางข้าวออกไป ซึ่งลักษณะของการประกอบกิจการประกอบด้วย  
- ระบบตัด 
- ระบบการล าเลียง 
- ระบบการนวด 
- ระบบท าความสะอาดซึ่งจะต้องท างานอย่างต่อเนื่อง คือ ใบมีดตัดข้าวแล้วล าเลียงต้นข้าว

เข้าเครื่องนวดเพ่ือแยกเมล็ดข้าวออกจากต้นแล้วท าความสะอาด และแยกฟางข้าวจากเมล็ดข้าวโดยเมล็ดข้าว
จะถูกส่งเข้าบรรจุในกระสอบ 
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จากขอบเขตความหมายและลักษณะของการประกอบกิจการสีข้าวและนวดข้าวด้วย
เครื่องจักรแล้ว จะเห็นว่าการประกอบกิจการทั้งสองประเภทต้องใช้เครื่องจักรเป็นส่วนประกอบส าคัญเพ่ือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการท างาน และจากการส ารวจและวิเคราะห์ผลกระทบจากการให้บริการ พบว่า 
ลักษณะของการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้บริการที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

2. ข้อกฎหมาย 
 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 31 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาก าหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา 32 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31          

ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้อง

มีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
มาตรา 33 เมื่ อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา            

32(1) ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(1)                 
ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56  

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(2) ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ใช้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว   
มาตรา 56 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่
ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน 
และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความ
ไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ  

มาตรา 63 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2.2 กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ 
มูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545 (ฉบับเดิม) 

2. อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต  
(2) ใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประเภทที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น

ก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมกีารควบคุมภายในท้องถิ่น ตามมาตรา 32(1) ในลักษณะที่เป็นการค้าตามมาตรา 
33 ฉบับละ 10,000 บาท 
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2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 กลุ่มที่ 5 
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
2.4 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
มาตรา 5 “เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นส าหรับใช้ก่อก าเนิด

พลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยก าลังน้ า ไอน้ า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือ
พลังงานอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล 
สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอ่ืนที่ท างานสนองกัน 

2.5 มติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข  

จากการประชุมครั้งที่ 1-1/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการได้มี
มติเกี่ยวกับการประกอบกิจการ “การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร....”ว่า เมื่อพิจารณาจากค าหรือข้อความ
ตามตัวบทกฎหมาย “การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร....” สามารถตีความคลอบคลุมถึงกิจการรถเกี่ยวข้าว
หรือรถเกี่ยวนวดข้าว ดังนั้น การประกอบกิจการรถเกี่ยวนวดข้าวด้วยเครื่องจักรจึงเข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 
ประเภทที่ 5(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ส่วนการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น เนื่องจากรถเกี่ยวนวดข้าวแบ่งได้เป็นหลายขนาดตามก าลังการผลิต (แรงม้า)  และ
หลายประเภท จึงควรเป็นดุลยพินิจของราชการส่วนท้องถิ่นในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจของสังคมในพื้นที่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. ความเห็นในประเด็น 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าวและข้อกฎหมาย          

ที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็น ดังนี้ 
3.1 องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจตราข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับรถนวดข้าว รถเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ. 2535 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า  

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศก าหนดรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามบทบัญญัติมาตรา 31 แล้ว จึงเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดท้องถิ่น
ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่นนั้น รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามบทบัญญัติมาตรา 32 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามป้อมได้อาศัยอ านาจแห่งบทบัญญัติมาตรา 32 ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดให้การประกอบกิจการการนวดข้าว
ด้วยเครื่องจักร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ประเภทที่ 6.5.6 
การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ดังนั้น การออกข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามป้อมดังกล่าว จึงเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจไว้ และเม่ือพิจาณาจากขอบเขตความหมายและ 
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ลักษณะของกิจการนวดข้าวด้วยเครื่องจักรรวมถึงค าหรือข้อความตามตัวบทกฎหมายตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น 
เห็นได้ว่ากิจการนวดข้าวด้วยเครื่องจักรมีลักษณะของการด าเนินกิจการเช่นเดียวกับรถเก่ียวข้าวหรือรถนวดข้าว 
ดังนั้น การประกอบกิจการนวดข้าวด้วยเครื่องจักรจึงหมายถึงกิจการรถเกี่ยวข้าวหรือรถนวดข้าวด้วย 

3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจจัดเก็บค่าธร รมเนียม รถนวดข้าว            
รถสีข้าว รถเก่ียวข้าว ตามอัตราท้ายบัญชีในข้อบัญญัตินี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการ  
ที่ต้องมีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ตามที่บทบัญญัติมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 2535 ได้ให้อ านาจไว้แล้วนั้น บทบัญญัติมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  โดยกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประเภทที่มีข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32(1) ในลักษณะที่เป็นการค้า      
ตามมาตรา 33 ฉบับละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวเป็นกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (ปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและ
การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย พ.ศ. 2559 ข้อ 2 ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 63 ในการออกใบอนุญาตตามมาตรา 33 ซึ่งต้อง
ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียม โดยในข้อ (2) ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพตามประเภทที่มีข้อก าหนดท้องถิ่นของท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายใน
ท้องถิ่นตามมาตรา 32(1) ในลักษณะที่เป็นการค้าตามมาตรา 33 ฉบับละ 15,000 บาท)  

จะเห็นได้ว่าการที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ได้นั้น ราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องออกเป็นข้อก าหนดของท้องถิ่นตามที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้
อ านาจไว้และต้องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ           
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมได้ออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมก าหนดให้การ
ประกอบกิจการขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม
ภายในพ้ืนที่ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2 และได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการการขัด        
การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 ในล าดับที่ 47 ซึ่งอัตราค่าธรรม
ที่ได้ก าหนดไว้นั้นไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม ดังนั้น การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ 
ประกอบกิจการการขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขามป้อม จึงเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมที่เป็นไปตามบัญญัติมาตรา 63 และไม่เกินกว่าอัตราค่าธรรมเนียม       
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติตามที่บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจไว้ 
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3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมมีอ านาจออกใบอนุญาต รถนวดข้าว รถสีข้าว รถเกี่ยว
ข้าวด้วยเครื่องจักร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมได้ออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดให้ประกอบกิจการ
ขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในพ้ืนที่ตาม
มาตรา 32 และได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการดังกล่าวตามมาตรา 63 ไว้แล้วนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลขามป้อมจึงมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการให้แก่
ผู้ประกอบการที่มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามบทบัญญัติมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

3.4 หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ฝ่าฝืน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม มีอ านาจสั่ง 
พักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ได้หรือไม่ เห็นว่า  

การออกค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต และการออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการด าเนินการ
ดังกล่าวได้คือ  

1. บทบัญญัติตามมาตรา 59 ได้ก าหนดว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับ
กิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่น  
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน 

2. บทบัญญัติตามมาตรา 60 ได้ก าหนดว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 

(1) ถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ

ข้อก าหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารง
ชีพของประชาชน   

ดังนั้น หากผู้ประกอบกิจการรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติมาตรา 59 และ 60 ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการรายดังกล่าวได้ 

3.5. ตามหนังสือตอบข้อหารือของจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม
ต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ ถูกต้องหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 

เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามป้อมได้จัดเก็บจากผู้ประกอบกิจการนั้น เป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการประกอบกิจการที่
ได้มีการออกข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการดังกล่าว และเป็นหน้าที่ 
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ของผู้ประกอบกิจการตามบทบัญญัติมาตรา 65 ที่ก าหนดให้ผู้ด าเนินกิจการตามที่มีข้อก าหนดท้องถิ่นก าหนด
ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการหรือต้องได้รับ
ใบอนุญาต ให้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดท้องถิ่น ซึ่งตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 ได้มีการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและหลักเกณฑ์ในการช าระค่าธรรมเนียมไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การเก็บ
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการการขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามป้อม จึงเป็นการด าเนินการที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข          
ที่ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการการขัด การกะเทาะ 
การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักรที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อมจัดเก็บจากผู้ประกอบกิจการ
จึงเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 642 
  3.6 องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ได้ออกใบเสร็จรับเงินและ
ออกใบอนุญาตรถนวดข้าว รถสีข้าว และรถเกี่ยวข้าว ประจ าปี พ.ศ. 2559 การด าเนินการดังกล่าวนี้ถูกต้อง
หรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 

 การออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระค่าธรรมเนียม เป็นการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25473 ข้อ 9 ซึ่งก าหนดว่า การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจ านวน
เงินที่ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่าย
ท านองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามป้อมออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในพื้นที่เป็นการด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

 
 
 

 
 
 

                                                           
2 มาตรา 64 บรรดาค่าธรรมเนยีมและค่าปรับตามพระราชบัญญตัินี้ให้เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น 
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
หมวด 2 ข้อก าหนดในการรับเงิน 
ส่วนท่ี 1 การับเงิน 

                    ข้อ 9 การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้ง เว้นแต่การรับเงินที่
มีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจ านวนเงินที่ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารดังกล่าว
จะต้องมีการควบคุมจ านวนที่รับจ่ายท านองเดียวกับใบเสร็จรับเงิน และการรับเงินตามฎีกาเบิกเงินจากหน่วยงานคลัง 
                     ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันรับเงินทุกประเภท เว้นแต่ เงินประเภทใดมีการรับช าระเป็นประจ าและมี
จ านวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับเงินประเภทหน่ึงก็ได้ 
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ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
     11 กันยายน 2560 

ตรวจ ....................... 
ร่าง...........................
พิมพ์/ทาน................. 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
จากการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2556 แล้ว เห็นว่า เนื่องจากข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นข้อบัญญัติที่ออกตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับเดิม 
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนั้น เพ่ือให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในมาตรา ๓๒(๑) มีรายชื่อกิจการสอดคล้องกับประกาศฯ ฉบับใหม่
และมีความเหมาะสมกับสถานการณด์้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ราชการส่วนท้องถิ่น
ควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรายชื่อกิจการฯ ในประกาศฯ ใหม่  

 
 
       สมชาย ตู้แก้ว 
 

                                                                          
           สมชาย  ตู้แก้  
 
 
 
 

ตรวจ ....................... 
ร่าง...........................
พิมพ์/ทาน................. 

นายสมชาย  ตู้แก้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ตรวจ ....................... 
ร่าง...........................
พิมพ์/ทาน................. 


