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ค�าน�า



	 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	 กรมอนามัย	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 

“รวมบทความตวัอย่างคดีปกครองท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมายการสาธารณสขุ”	จะเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เจ้าพนกังานตามกฎหมายและหน่วยงาน

อื่นที่เก่ียวข้องในการด�าเนินงานตามกฎหมายการสาธารณสุข	เพ่ือการคุ้มครอง

สุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข



  หน้า

	 ค�าน�า	

	 ทนไม่ไหวแล้ว..ร�าคาญเครื่องปรับอากาศของเพื่อนบ้านเสียงดัง	 ๑
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	 แท้จริงแล้ว...ท้องถิ่นจัดการมูลฝอยเพื่อประโยชน์	 ๑๘๗

	 สาธารณะจริงหรือ..?
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	 ปัจจุบนัคนไทยมกัจะบ่นกันว่า	ประเทศไทยท�าไมร้อนอย่างนี	้ประเทศไทย

มแีค่	๒	ฤด	ูคอื	ร้อนมากกบัร้อนน้อยเท่านัน้	สงัคมไทยจงึหันมาพึง่พาเครือ่งปรบั

อากาศเพื่อเป็นการระบายความร้อนเพิ่มความเย็น	ประกอบกับการที่ต้องอาศัย

อยู่ในเมืองท่ีมีข้อจ�ากดัเรือ่งพืน้ที	่ท�าให้ทีพ่กัอาศยัต้องตัง้อยูต่ดิกันหรอืใกล้กันมาก  

เป็นเหตุให้ส่วนระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร ์

เครื่องปรับอากาศท่ีท�างานได้ไม่สมบูรณ์	 ใช้งานมานานมากหรือตั้งอยู่ในที่ที่ไม่

เหมาะสม	เช่น	อยูต่ดิกบัระเบยีงบ้านของเพือ่นบ้าน	ตัง้อยูบ่นก�าแพงรัว้ของบ้าน

ที่ใช้ร่วมกัน	เป็นต้น	จึงส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านทั้งเสียงดัง	ไอความร้อน	และ

ความส่ันสะเทือน	จนเป็นเหตเุดอืดร้อนร�าคาญ	มกีารร้องเรยีนและฟ้องร้องต่อกนั

ในหลายกรณีและหลายคดี	ดังคดีตัวอย่างต่อไปนี้

 คดีที่ ๑	 นางสาวนงนุช	 ได้ร ้องเรียนต่อส�านักงานเขตว่าบ้านของ 

นายสรุยินัได้ติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศจ�านวน	๓	เครือ่ง	เมือ่เปิดเครือ่งปรบัอากาศ

จะมีไอความร้อนบริเวณทางเดินเข้าบ้านนางสาวนงนุชก่อให้เกิดความร�าคาญ

ทนไม่ไหวแล้ว...ร�ำคำญเครื่องปรับอำกำศ
ของเพื่อนบ้ำนเสียงดังแถมมีไอร้อน

พรพรรณ ไม้สุพร๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
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ท�าให้ต้นไม้เห่ียวเฉา	ส�านกังานเขตได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่า	นายสรุยัินผูฟ้้องคดี

เป็นเจ้าของบ้าน	ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศจ�านวน	๓	เครือ่งบรเิวณก�าแพงรมิทางเดนิ 

เข้าบ้านผู้ร้องเรียน	มีการเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานโดยเฉพาะอากาศร้อนจะ

เปิดใช้งานทั้งสามเครื่อง	 ท�าให้มีลมไอความร้อนเป่าเข้าบริเวณทางเดิน	ท�าให้

ต้นไม้เหี่ยวเฉา	 ก่อให้เกิดความร�าคาญต่อผู้ร้องเรียนได้	 จึงมีค�าสั่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นให้นายสุริยันผู้ฟ้องคดีแก้ไขเหตุร�าคาญภายใน	๓๐	วัน	นับแต่ได้รับแจ้ง

ค�าสัง่	นายสรุยินัได้อทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าวต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

และรัฐมนตรีได้มีค�าวินิจฉัยให้ยกค�าอุทธรณ์	 นายสุริยันจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อ 

ศาลปกครองขอให้เพกิถอนค�าสัง่เจ้าพนกังานท้องถิน่และค�าวนิจิฉัยอทุธรณ์ของ

รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษา

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๘/๒๕๕๑	 (คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	 

ว่า	ตามมาตรา	๒๕	(๔)	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก�าหนด

ให้ในกรณีที่มีการกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	

สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น	 ละออง	 เขม่า	 เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุ

ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ 

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น	 ให้ถือว่าเป็นเหตุ

ร�าคาญ	 และมาตรา	 ๒๘	 วรรคหน่ึง	 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก�าหนดให้ใน

กรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในที่ของเอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออก

ค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุภายในเวลา
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อันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่ง	และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อ

ระงับเหตุร�าคาญนั้นหรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิด

ขึน้ในอนาคตให้ระบไุว้ในค�าสัง่ได้	และเมือ่ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า	อณุหภมูบิรเิวณ

ที่นั่งพักในบ้านของผู้ร้องเรียนและนอกบ้านผู้ร้องเรียนขณะปิดและเปิดเครื่อง

ปรับอากาศของนายสุริยันมีค่าความแตกต่าง	 ๐.๒	 และ	 ๐.๓	 องศาเซลเซียส

ตามล�าดับ	 ส่วนบริเวณทางเดินเข้าบ้านผู้ร้องเรียนซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับเครื่องปรับ 

อากาศมีค่าความแตกต่างของอุณหภูมิขณะปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศ	 

๑.๕	 องศาเซลเซียส	 และต้นไม้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเห่ียวเฉามีใบสีเหลือง	

การเปิดเครื่องปรับอากาศของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อให้เกิดเหตุร�าคาญอันเกิด

จากความร้อนจนเป็นเหตุให้เกดิความเดือดร้อนแก่ผูร้้องเรยีนตามมาตรา	๒๕	(๔)	

แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ดงันัน้ ค�าส่ังของเจ้าพนกังาน 

ท้องถิน่และค�าวินจิฉยัอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุดงักล่าว 

จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองกลางจึงมีค�าพิพากษายกฟ้อง

 คดท่ีี ๒	นายดเิรกผู้ฟ้องคด	ีได้ยืน่ฟ้องรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุทีใ่ห้นายดเิรกปฏบัิตติามค�าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินโดยให้ย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งในที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงเพื่อ

เป็นการป้องกันเสยีงดงัและความร้อนจากคอมเพรสเซอร์เครือ่งปรบัอากาศขณะ

ท�างานนั้นเป็นค�าวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	จึงขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือ 
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{ }

ค�าสัง่เพกิถอนค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุดังกล่าว

ซึ่งตอ่มาศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๓/๒๕๕๔ 

(คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	ว่า	โดยที่มาตรา	๒๕	(๔)	แห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติฉบับที่	๒๙	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	ลงวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๐	เรื่องค่าระดับ

เสยีงรบกวนก�าหนดให้เสยีงรบกวนเท่ากบั	๑๐	เดซเิบล	เอ	เป็นเสยีงรบกวน	โดย

วธิกีารตรวจวดัระดบัเสยีงให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา	ซึง่กรมควบคมุมลพษิได้มปีระกาศกรมควบคุมมลพิษ	ฉบับ 

ลงวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๔๓	เรื่องก�าหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและ

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	การค�านวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน	และ

ค่าระดบัการรบกวน	ข้อ	๖.๓	ในกรณีท่ีเสียงรบกวนเกดิข้ึนไม่ต่อเนือ่ง	และเกิดขึน้

มากกว่า	๑	ช่วงเวลาโดยแต่ละช่วงเวลาเกดิขึน้ไม่ถงึ	๑	ชัว่โมง	ไม่ว่าเสยีงทีเ่กดิขึน้

ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สดุการด�าเนนิกจิกรรมนัน้ๆ	จะมรีะดบัเสยีงคงทีห่รอืไม่กต็าม	

(Steady	Noise	or	Fluctuating	Noise)	ให้วัดระดับเสียงทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้น

ในเวลา	๑	ชัว่โมงและให้ค�านวณค่าระดบัเสยีงขณะมกีารรบกวน	และเมือ่ข้อเทจ็

จรงิรบัฟังได้ว่านายดิเรกพกัอาศัยในอาคารท่ีมอีาณาเขตตดิต่อกับบ้านผูร้้องเรยีน	 

มีเคร่ืองปรับอากาศทีบ่รเิวณชัน้หนึง่ของบ้านซ่ึงมกีารต่อท่อไปตามก�าแพงบ้าน	และ 

ตดิตัง้คอมเพรสเซอร์ไว้บนก�าแพงบ้านทีใ่ช้ร่วมกนัระหว่างนายดเิรกกบัผูร้้องเรยีน 
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{ }

ต�าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอยู่ตรงกับหน้าต่างห้องนอนบริเวณชั้นสองของบ้าน

ข้างเคียงซึ่งเป็นผู้ร้องเรียน	 ผู้ร้องเรียนจึงได้ร้องเรียนต่อส�านักงานเขตว่าการ

กระท�าดังกล่าวก่อให้เกดิเสียงดังอย่างต่อเนือ่ง	และระบายความร้อนรบกวนการ 

อยูอ่าศยั	เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้มคี�าสัง่และต่อมาเม่ือนายดเิรกอทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว

ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงสาธารณสขุจงึได้ท�าการตรวจ

สอบข้อเท็จจริง	จากผลการตรวจวัดปรากฏว่าระดับเสียงมีค่าระดับการรบกวน

เท่ากบั	๑๙.๙	เดซเิบล	เอ	ซึง่การตรวจวัดดงักล่าวเป็นไปตามประกาศกรมควบคมุ

มลพิษ	ฉบบัลงวันที	่๑๗	ตลุาคม	๒๕๔๓	การวดัระดบัเสยีงรบกวนกรณน้ีีจึงเป็นไป

โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว	ส่วนในกรณีท่ีนายดิเรกอ้างว่า	การวัดค่าความดงัเสยีง

ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ส�านักงานเขตได้ไม่เกิน	๑๐	เดซิเบล	เอ	นั้น 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 การวัดของหน่วยงานดังกล่าวท�าการวัดในช่วงเวลา

ประมาณ	๑๐-๑๕	นาที	ได้ค่าระดับเสียงรบกวน	๗.๙	เดซิเบล	เอ	ซึ่งการตรวจ

วัดไม่เป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ	ฉบับลงวันที่	 ๑๗	ตุลาคม	๒๕๔๓	 

ทีจ่ะต้องตรวจวดัระดับขณะมีการรบกวนเป็นค่าระดบัเสยีงเฉลีย่	๑	ชัว่โมง	ฉะนัน้

การตรวจวดัระดบัเสยีงในครัง้นีท้ีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้าง	จงึไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ทีป่ระกาศฯ	ดงักล่าวข้างต้นก�าหนดซึง่เป็นสาระส�าคญั	ข้อกล่าวอ้างนีจ้งึมอิาจรบั

ฟังได้	ดังนั้น	เมื่อค่าระดับการรบกวนที่วัดได้มีค่ามากกว่า	๑๐	เดซิเบล	เอ	ตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ฉบับที่	๒๙	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	ลงวันที่	

๒๙	มถุินายน	๒๕๕๐	เร่ืองค่าระดบัเสียงรบกวนจงึเป็นเหตรุ�าคาญตามมาตรา	๒๕	
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{ }

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขใช้อ�านาจตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	

๒๕๓๕	มีค�าวินิจฉัยว่าการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของผู้ฟ้องคดี

ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญเรือ่งเสยีงดงัรบกวนผู้อยู่อาศัยในบรเิวณใกล้เคียง	

ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่เป็นค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมายแล้วจึงวนิจิฉัยยกค�า

อทุธรณ์	ดงันัน้ ค�าวินจิฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้วศาลปกครอง

กลางจึงมีค�าพิพากษายกฟ้อง

	 จากค�าพพิากษาทัง้สองคดล้ีวนเป็นเหตเุดอืดร้อนร�าคาญท่ีเกิดจากการใช้

เครื่องปรับอากาศแล้วก่อให้เกิดเสียงดังและไอความร้อนส่งผลกระทบต่อเพื่อน

บ้านนัน้	เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้ใช้อ�านาจตามมาตรา	๒๘	ออกค�าสัง่ให้ระงับหรอื

แก้ไขเหตรุ�าคาญ	โดยพิจารณาจากข้อเทจ็จรงิเป็นส�าคญัว่าเข้าองค์ประกอบความผดิ

ตามมาตรา	๒๘	หรือไม่	ประการแรกต้องเป็นเหตุร�าคาญตามมาตรา	๒๕	ก่อน	

แล้วจึงมาพิจารณาว่าเหตุนั้นเกิดในท่ีของเอกชน	 ส�าหรับข้อเท็จจริง	 ศาลจะให้ 

น�้าหนักกับหลักฐานการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิธีการ 

ตรวจวัดตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด	ดังตัวอย่างคดีที่	 ๒	ที่ส�านักงานเขต

วัดค่าระดับเสียงรบกวนได้	๗.๙	เดซิเบล	เอ	นั้น	มิอาจรับฟังได้เนื่องจากวิธีการ

ตรวจวัดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ศาลจะพิจารณา

จากข้อเท็จจริงอื่นๆ	 เป็นข้อสนับสนุนประกอบด้วย	 เช่น	 ระยะห่าง	 สิ่งปิดก้ัน	

การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ	ต้นไม้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเหี่ยวเฉา	มีใบ
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{ }

สีเหลือง	หรือกรณีที่ยังอยู่ในวิสัยที่จะติดตั้งคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใน

บริเวณพื้นที่อื่นได้	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการจัดท�าค�าสั่งทาง

ปกครองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	จึงพึงให้ความส�าคัญ

กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 และการก�าหนดมาตรการการ

แก้ไขเหตุร�าคาญที่เหมาะสมต่อไปด้วย	 เพื่อความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ท่ีได้รับผล 

กระทบและผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว	 ตลอดจนท�าให้เกิดความมั่นใจว่า 

ค�าสั่งทางปกครองนั้นเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

กฎหมายที่ก�าหนดมาตรฐานระดับความร้อน

 ๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ

ปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกบัสภาวะแวดล้อมในการท�างาน 

พ.ศ. ๒๕๔๖	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	 ๑๘	 แห่งกฎกระทรวงฉบับท่ี	 ๒	 

(พ.ศ.	๒๕๓๕)	ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	(ประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา	ฉบบัประกาศทัว่ไป	เล่ม	๑๒๐	ตอนพเิศษ	๑๓๘	ง	เมือ่วนัที่	

๓	ธันวาคม	๒๕๔๖)	ก�าหนดไว้ในหมวด	๑	ความร้อนว่า	บริเวณปฏิบัติงานต้องมี

ระดับความร้อนไม่เกินกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในตารางท้ายหมวดนี้
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{ }

ตารางแสดงมาตรฐานระดับความร้อน

ความหนักเบาของงาน

มาตรฐานระดับความร้อน

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวทบัลบ์โกลบ (WBGT)

ก�าหนดเป็นองศาเซลเซียส

เบา ๓๔.๐

ปานกลาง ๓๒.๐

หนัก ๓๐.๐

 “ระดบัความร้อน”	หมายความว่า	อณุหภมูคิวามร้อนในบรเิวณทีป่ฏิบติังาน 

ตรวจวดัเป็นอณุหภมูเิวทบัลบ์โกลบ	(Wet	Bulb	Globe	Temperature	:	WBGT)	

เฉลีย่ในช่วงเวลาสองชัว่โมงทีม่อีณุหภมูเิวทบลัท์โกลบสงูสดุของการท�างานปกติ

 “อณุหภมูเิวทบลับ์โกลบ”	หมายความว่า	อณุหภมูซิึง่วัดเป็นองศาเซลเซยีส

ค�านวณได้จากสูตรต่อไปนี้

	 WBGT	=	๐.๗	NWB	+	๐.๓	GT	(ในกรณีในอาคารหรือนอกอาคารที่ไม่มี

แสงแดด)

	 WBGT	=	๐.๗	NWB	+	๐.๒	GT	+	๐.๑	DB	 (ในกรณีนอกอาคารที่มี

แสงแดด)

	 โดยที่	NWB	(Natural	Wet	Bulb	Temperature)	คือ	อุณหภูมิที่อ่านค่า

จากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ	วัดเป็นองศาเซลเซียส
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{ }

	 GT	(Globe	Temperature)	คอื	อณุหภมูทิีอ่่านค่าจากโกลบเทอร์โมมเิตอร์

วัดเป็นองศาเซลเซียส

	 DB	(Dry	Bulb	Temperature)	คือ	อุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์

กระเปาะแห้ง	วัดเป็นองศาเซลเซียส

 “งานเบา”	 หมายความว่า	 ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้ก�าลังงานที่

ท�าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน	๒๐๐	กิโลแคลอรี/ชั่วโมง	 เช่น	

งานเขียนหนังสือ	งานพิมพ์ดีด	งานบันทึกข้อมูล	งานเย็บจักร	งานนั่งตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์	งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก	งานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้า	การยืน

คุมงาน	เป็นต้น	หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

 “งานปานกลาง”	 หมายความว่า	 ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือ 

ใช้ก�าลงังานทีท่�าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า	๒๐๐	กโิลแคลอร/ี

ชั่วโมง	 ถึง	 ๓๕๐	 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง	 เช่น	 งานยก	 ลาก	 ดัน	 หรือเคลื่อนย้าย

สิ่งของด้วยแรงปานกลาง	งานตอกตะปู	งานตะไบ	งานขับรถบรรทุก	งานขับรถ

แทรกเตอร์	เป็นต้น	หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

 “งานหนัก”	 หมายความว่า	 ลักษณะงานที่ใช้แรงมาก	หรือใช้ก�าลังงาน

ที่ท�าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกินกว่า	 ๓๕๐	 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง	 

ถึง	 ๕๐๐	 กิโลแคลอรี/ช่ัวโมง	 เช่น	 งานท่ีใช้พล่ัวหรือเสียมขุดตัก	 งานเลื่อยไม้	 

งานเจาะไม้เนือ้แขง็	งานทบุโดยใช้ฆ้อนขนาดใหญ่	งานยกหรอืเคลือ่นย้ายของหนกั

ขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชัน	เป็นต้น	หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว
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 ๒) กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับความร้อน  

แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๖	 และ 

มาตรา	๑๐๓	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 (ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๒๓	ตอนที่	๒๓	ก	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๔๙)	ก�าหนด

มาตรฐานระดับความร้อนไว้เช่นเดียวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง	

มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท�างาน



	 นายบัญญัติและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจนไม่สามารถด�ารงชีวิต 

อย่างปกติสุขเหมือนคนท่ัวไปได้	 เนื่องจากเทศบาลซึ่งได้รับมอบทางหลวง 

ระยะทาง	๑	กิโลเมตร	๕๑	เมตร	จากแขวงการทางชัยนาทแล้วได้ปรับปรุงสร้าง

เป็นถนนคอนกรตีเตม็พืน้ทีเ่ขตทางทัง้	๓๐	เมตร	ส่วนบรเิวณไหล่ทางได้ก่อสร้าง

โครงเหลก็หลงัคากระเบือ้งเพือ่จดัให้เป็นตลาด	ทัง้นีด้้วยเจตนาทีด่เีหน็ว่าบรเิวณ

ดังกล่าวมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของอยู่ก่อนแล้ว	 เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและจัด

ระเบยีบให้เกดิความเรยีบร้อย	ตลอดจนบรรเทาความเดอืดร้อนของประชาชนที่

ซือ้และขายสนิค้ากลางแจ้ง	หลงัคาโครงเหลก็ทีเ่ทศบาลก่อสร้างอยูห่่างจากทีด่นิ

และอาคารของนายบญัญตั	ิ๑	เมตร	ซึง่นายบญัญตัเิหน็ว่าการก่อสร้างโครงเหลก็

หลังคากระเบื้องดังกล่าวนี้ได้สร้างชิดติดที่ดินและอาคารของตน	 ท�าให้บดบัง

ทัศนวิสัยและปิดบังทิศทางลม	ท�าให้ที่ดินเสื่อมราคาลง	ท�าให้ตนและครอบครัว

ไม่ได้รบัความสะดวกในการเข้าออกอาคารทีพ่กัอาศยั	ค้าขายได้น้อยลงเนือ่งจาก

ลกูค้าไม่สะดวกทีจ่ะเข้ามาในอาคาร	จงึไปยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางขอให้

ศาลมีค�าบังคับให้เทศบาลรื้อถอนโครงสร้างเหล็กหลังคากระเบื้อง

เทศบำลจัดตั้งตลำดบนไหล่ทำงหลวง...
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่

พรพรรณ ไม้สุพร๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
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 ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได ้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี  

อ. ๔๑๖/๒๕๕๑	ว่า	การทีเ่ทศบาลผูถู้กฟ้องคดก่ีอสร้างโครงเหลก็หลงัคามงุกระเบือ้ง 

เพื่อจัดท�าเป็นตลาดขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารของนายบัญญัติผู้ฟ้องคดีมีระดับ	

ความสงูมากกว่าอาคารของนายบัญญติั	และมลัีกษณะเปิดโล่ง	ไม่มผีนงัปิดก้ันทัง้ 

สี่ด้านแต่เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่	 โดยมีระยะห่างจากอาคารของนาย

บญัญัตวัิดจากชายคาของโครงเหลก็ถงึชายคาอาคารของนายบญัญตัเิพียง	๑	เมตร

จงึบดบงัหน้าอาคารของนายบัญญติั	ถึงแม้ว่าเทศบาลได้จดัระเบยีบตลาดท่ีอยูใ่น 

โครงสร้างหลงัคาและเว้นช่องทางเข้าออกอาคารสูถ่นนให้รถยนต์สามารถแล่นผ่าน 

หลังคาตลาดได้	 แต่โดยสภาพของตลาดสดที่มีผู ้คนและยานพาหนะคับคั่ง 

ย่อมท�าให้นายบญัญตัไิม่ได้รบัความสะดวกในการเข้าออกอาคารทีใ่ช้พกัอาศยัและ

ค้าขาย	และอาจส่งผลกระทบต่อการค้าขายในอาคารดังกล่าวได้	นายบัญญัติจึง

เป็นผูไ้ด้รบัความเดือดร้อนหรือเสยีหาย	อนัเนือ่งมาจากการปลกูสร้างโครงหลงัคา

ของเทศบาล	และมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ

จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	เทศบาลผู้ถกูฟ้องคดี

มฐีานะเป็นเทศบาลต�าบลตามพระราชบญัญตัเิปลีย่นแปลงฐานะของสขุาภบิาล

เป็นเทศบาล	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งมีอ�านาจจัดให้มีตลาดในพ้ืนที่เขตเทศบาล	ตาม

มาตรา	๕๑(๓)	แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖	แต่การที่เทศบาลได้

ด�าเนินการจัดสร้างโครงเหล็กหลังคากระเบ้ืองขึ้นเพื่อจัดท�าเป็นตลาดบนพ้ืนที่

ไหล่ทางของทางหลวงนัน้	เป็นกรณซีึง่ต้องพจิารณาตามพระราชบญัญติัทางหลวง	

พ.ศ.	๒๕๓๕	อันเป็นกฎหมายเฉพาะ	ซึง่ควบคมุการด�าเนนิการใดๆ	บนทางหลวงด้วย 



เทศบาลจัดตั้งตลาดบนไหล่ทางหลวง...ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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ตามมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้ค�านิยามค�าว่า	 “ทางหลวง”	

หมายความว่า	ทางหรอืถนนซึง่จดัไว้เพือ่ประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก...	

“ไหล่ทาง”	หมายความว่า	ส่วนหน่ึงของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจร

ทัง้สองข้าง	ซึง่กฎหมายว่าด้วยทางหลวงมวีตัถปุระสงค์ในการควบคุมดูแลรกัษา

ทางหลวงเพื่อประโยชน์ทางด้านการจราจรสาธารณะทางบก	การจะอนุญาตให้

มีการก่อสร้างในเขตทางหลวงจึงต้องพิจารณาว่าเป็นการใช้อ�านาจที่สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์ดงักล่าวหรอืไม่	เมือ่เทศบาลก่อสร้างโครงหลงัคาบนไหล่ทางในเขต

ทางหลวงเพื่อจัดให้เป็นตลาดสด	 ตามที่มีการเรียกร้องจากผู้ค้าขายในบริเวณ 

ดงักล่าว	เป็นการด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ในการจดัให้มตีลาดและบ�ารงุส่งเสรมิ

การท�ามาหากินของราษฎร	 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 แม้จะ

ได้กระท�าเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 แต่ก็มิได้เป็นการใช้อ�านาจเพ่ือประโยชน์ต่อ

การจราจรสาธารณะทางบก	อนัเป็นวตัถปุระสงค์ท่ีกฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้

อ�านาจไว้	จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	และอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อ

การจราจรในทางหลวงได้	เนือ่งจากบริเวณไหล่ทางซึง่เป็นส่วนหนึง่ของทางหลวง

ทีอ่ยูติ่ดต่อกบัทางจราจรท้ังสองข้าง	ตามมาตรา	๔	แห่งพระราชบญัญตัทิางหลวง	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เป็นทางส�าหรับให้ผู้ใช้ยานพาหนะที่เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์เกิด

ขัดข้องหรือช�ารุดบนทางจราจรใช้จอด	 ตามมาตรา	 ๔๒	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ดงักล่าว	ดงันัน้ เม่ือการใช้อ�านาจของเทศบาลผูถ้กูฟ้องคดใีนการก่อสร้างโครง

หลงัคาบนไหล่ทางในเขตทางหลวงเพือ่จดัให้มีตลาดท�าให้นายบัญญัตผิูฟ้้อง

คดีได้รบัความเสยีหาย จึงเป็นการกระท�าละเมดิต่อผู้ฟ้องคด ีการทีศ่าลปกครอง
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ชัน้ต้นมคี�าพพิากษาให้เทศบาลด�าเนนิการรือ้ถอนโครงเหล็กหลังคากระเบ้ือง

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่มีค�าพิพากษาจึงชอบแล้ว

	 กรณีนี้มีข้อสังเกตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งตลาดของเทศบาลตาม 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพิ่มเติมดังนี้	มาตรา	๓๔	วรรคหนึ่ง

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด	 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามมาตรา	 ๕๖	 และมาตรา	 ๓๔	 วรรคสาม	 ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่

กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาด

ขึ้นตามอ�านาจหน้าที่	 แต่ในการด�าเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ

ผูร้บัใบอนุญาตตามบทบญัญตัอิืน่แห่งพระราชบญัญตันิีด้้วย	และให้เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นมีอ�านาจก�าหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดต้ังตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติ

เป็นการเฉพาะรายกไ็ด้	และกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลักษณะของตลาด	พ.ศ.	๒๕๕๑ 

ข้อ	 ๒๙	 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ใดด�าเนินการตลาดในที่หรือ

ทางสาธารณะ	เว้นแต่จะเป็นการด�าเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเองที่ไม่ก่อ

ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ	 ดังนั้น	 เทศบาลในฐานะท่ีเป็นราชการส่วน 

ท้องถิ่นและมีกฎหมายว่าด้วยเทศบาลก�าหนดให้มีอ�านาจจัดให้มีตลาดในพื้นที่

เขตเทศบาล	เทศบาลจึงสามารถจัดต้ังตลาดได้โดยมต้ิองขออนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุขและสามารถที่จะจัดตั้งตลาดในที่หรือทางสาธารณะได้	 

แต่ทัง้นีต้้องไม่ก่อผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามกฎกระทรวงดงักล่าว	และ

ต้องสอดคล้องกับกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมดูแลพื้นที่นั้นด้วย
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 ส�าหรับกรณีที่พบเห็นว่ามีการซื้อขาย	 จ�าหน่ายสินค้ากันบนทางเท้าหรือ

ไหล่ทางนั้นสามารถกระท�าได้หรือไม่	อย่างไร

	 ตามพระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ก�าหนดให้มีทางหลวงรวม	

๕	ประเภท	คือ	(๑)	ทางหลวงพิเศษ	(๒)	ทางหลวงแผ่นดิน	(๓)	ทางหลวงชนบท	

(๔)	ทางหลวงท้องถิน่	และ	(๕)	ทางหลวงสัมปทาน	และจากการถ่ายโอนภารกจิใน

การก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาถนนและสะพานของกรมทางหลวงโดยอาศัยอ�านาจ

ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๓๒	(๑)	เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิไปแล้ว	จะมอี�านาจหน้าท่ีของผูอ้�านวยการทางหลวงใน

การควบคุมทางหลวงเรื่องใดได้บ้างนั้น....ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี	ดังนี้

	 ๑)	เมือ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดนิจาก

กรมทางหลวง	ต้องด�าเนนิการเปล่ียนประเภททางหลวง	ในกรณทีีท่างหลวงอยู่ใน

อ�านาจรฐัมนตรว่ีาการต่างกระทรวงกัน	ตามมาตรา	๑๖	วรรคหนึง่	และวรรคสอง	

แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ซึง่เป็นผูร้บัการเปล่ียนประเภททางหลวงเป็นผูม้อี�านาจสัง่เปลีย่น	และเม่ือมกีาร

เปล่ียนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้วให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง	 ดังนั้น 

เทศบาลซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับโอนภารกิจไปแล้ว	 จึงต้องด�าเนินการเสนอให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกค�าสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็น

ทางหลวงท้องถิ่นต่อไป	 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้	 ณ	

ศาลากลางจงัหวดัตามมาตรา	๑๓	(๓)	นายกเทศมนตรจึีงจะมีฐานะเป็นผูอ้�านวยการ

ทางหลวงท้องถิ่น	มีอ�านาจและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
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	 ๒)	เป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนทางหลวง

แผ่นดินจากกรมทางหลวงแล้ว	 แต่อยู่ระหว่างท่ียังด�าเนินการไม่ครบถ้วนตามที่

กฎหมายก�าหนดหรือมไิด้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภททางหลวงให้เป็นทางหลวง

ท้องถิ่น	สถานะของทางหลวงที่ได้รับการถ่ายโอนจึงยังคงเป็นทางหลวงแผ่นดิน

และมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อ�านวยการทางหลวงแผ่นดิน	(มาตรา	๑๕)	กรณีนี้ 

เทศบาลต�าบลเมืองปักเคยมีประเด็นข้อหารือว่า	เทศบาลมีอ�านาจหน้าที่ในการ

ปิดถนน	การตดิตัง้ป้ายจราจร	และการอนญุาตให้ติดป้ายโฆษณาในเขตดังกล่าว

หรือไม่	 กรมทางหลวงตอบข้อหารือว่า	 เมื่อยังมีสถานะเป็นทางหลวงแผ่นดิน	

อธบิดีกรมทางหลวงในฐานะผูอ้�านวยการทางหลวงแผ่นดนิจงึเป็นผูม้อี�านาจหน้าที่

ในการด�าเนินการตามมาตรา	๓๘	และ	๔๑	(มาตรา	๓๘	วรรคหนึ่ง	ห้ามมิให้ผู้ใด

ตดิตัง้	แขวน	วางหรอืกองส่ิงใดในเขตทางหลวงในลักษณะทีเ่ป็นการกดีขวางหรอื

อาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ	หรอืในลกัษณะทีจ่ะท�าให้เกดิความเสยีหายแก่

ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 

ผู้อ�านวยการทางหลวง	มาตรา	๔๑	ผู้อ�านวยการทางหลวงมีอ�านาจห้ามมิให้ผู้ใด

หยดุ	จอด	หรอืกลบัยานพาหนะใดๆ	บนทางจราจรหรอืไหล่ทางในทางหลวงสาย

ใดทัง้สายหรอืบางส่วนได้	โดยท�าเป็นประกาศหรือเครือ่งหมายให้ปรากฏไว้ในเขต

ทางหลวงนั้น)	ส่วนการติดตั้งป้าย เครื่องหมายสัญญาณจราจร	บนทางหลวง

แผ่นดินสายดังกล่าวตามมาตรา	๘	และ	๗๕	(มาตรา	๘	ทางหลวงแผ่นดิน	คือ	

ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค	 จังหวัด	 อ�าเภอ	 ตลอดจน

สถานที่ที่ส�าคัญท่ีกรมทางหลวงเป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง	 ขยาย	 บูรณะและ 
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บ�ารุงรักษา	และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน	มาตรา	๗๕	ในระหว่างที่

ยงัไม่มกีฎกระทรวงซึง่ออกตามพระราชบญัญตันิี	้ให้กฎกระทรวงซึง่ออกตามความ

ในประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๙๕	ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	

ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎ

กระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน)	ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่	๒ 

(พ.ศ.	๒๕๒๔)	ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๙๕	ลงวันที่	

๒๘	พฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	ก�าหนดให้กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ

ด�าเนินการ	เมื่อกรมทางหลวงได้ถ่ายโอนภารกิจในการก่อสร้าง	บ�ารุงรักษาทาง

สายน้ีให้เทศบาลต�าบลเมืองปักด�าเนินการ	 เทศบาลต�าบลเมืองปักจึงสามารถ

ด�าเนินการติดตั้งป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจรได้

	 ดังนั้น	 การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนทางหลวง 

แผ่นดนิจากกรมทางหลวงมาแล้ว	ไม่ว่าจะได้มกีารเปลีย่นประเภททางหลวงมาเป็น

ทางหลวงท้องถิ่น	(มาตรา	๑๖)	ในข้อ	๑	หรือยังมิได้ด�าเนินการเปลี่ยนประเภท

ทางหลวง	ในข้อ	๒	ก็ตาม	ยังต้องคงปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา	๔๔	แห่งพระราช

บัญญัติทางหลวง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ที่บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ	ขาย	แจกจ่ายหรือ

เรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง”	 การที่เทศบาลจะจัดตั้งตลาดหรืออนุญาตให้ 

ผู้ใดจ�าหน่ายสินค้าในเขตทางหลวงจึงมิอาจกระท�าได้ถึงแม้จะมีอ�านาจจัดให้มี

ตลาดในพืน้ทีเ่ขตเทศบาล	หรอือนญุาตให้จ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 ก็ต้องใช้

อ�านาจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามมาตรา	๔๔	ด้วย	ส่วนถ้า
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ก่อสร้างทางเองและได้ด�าเนนิการลงทะเบียนไว้เป็น

ทางหลวงท้องถิ่นแล้วตามมาตรา	๑๐	ก็จะมิอาจกระท�าได้เช่นเดียวกัน	(มาตรา	

๑๐	ทางหลวงท้องถิน่	คอื	ทางหลวงทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูด้�าเนนิการ 

ก่อสร้าง	ขยาย	บูรณะและบ�ารุงรักษา	และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น) 

“เว้นแต่”	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น

จึงจะสามารถจัดตั้งตลาดหรืออนุญาตให้ผู้ใดจ�าหน่ายสินค้าบนทางเท้าหรือไหล่

ทางนั้นได้



 ขยะหรอืมลูฝอยใครๆ	กรู้็ว่าสกปรก	มกีล่ินเหมน็	ทีส่�าคญัเป็นแหล่งอาหาร

และที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคหรือสัตว์ต่างๆ	 แม้เพียงขยะในบ้านเราที่มีจ�านวนไม ่

มากยังมีกลิ่นเหม็นต้องรีบเก็บรวบรวมให้เทศบาลหรือ	 อบต.	 น�าไปก�าจัด	 

แต่กรณีนายมหรรณพทีม่บ้ีานพกัอาศัยและทีดิ่นอยู่ตดิกับทีด่นิของ	อบต.	ซ่ึงใช้เป็น

บ่อขยะบนเนื้อที่ประมาณ	๑๑	ไร่	จะได้รับผลกระทบขนาดไหน	ถึงแม้	อบต.	จะ

ใช้วิธีขุดดินท�าเป็นบ่อแล้วน�าขยะที่จัดเก็บในเขต	 อบต.	 ไปทิ้งในบ่อขยะจนเต็ม

แล้วกลบด้วยดิน	แต่ก็มีส่วนของบ่อขยะที่ยังมีขยะไม่เต็มบ่อซึ่งมิได้มีการด�าเนิน

การใดๆ	ที่จะป้องกันกลิ่นเหม็น	แมลงวัน	และสัตว์ต่างๆ	แต่มีการถมดินรอบบ่อ

ขยะเพือ่มใิห้น�า้ชะขยะไหลออกมาจากบ่อขยะ	นายมหรรณพจงึได้รบัความเดอืด

ร้อน	 โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกน�้าได้ไหลเข้าสู่ที่ดินของนายมหรรณพ	มีกลิ่นเหม็น	

และมีแมลงวันจ�านวนมาก	 จึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลพิพากษา

ให้	อบต.	ระงับการทิ้งขยะที่บ่อขยะ	จัดการเก็บขยะที่อยู่ในบ่อขยะออกไป	ซึ่ง	

อบต.	ได้ต่อสูค้ดว่ีา	ขณะนีส้ามารถก�าจดัขยะได้เพยีงวธีิเดยีวคือการฝังกลบ	และ 

อยู่ระหว่างการก่อสร้างเตาเผาขยะซ่ึงต้องใช้เวลาอีกประมาณ	 ๑	 ปี	 จึงจะ 

กรรมแท้ๆ ...ที่ต้องมีบ้ำนและที่ดิน
อยู่ติดกับบ่อขยะของ อบต.

พรพรรณ ไม้สุพร๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

19{ }



รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข

20{ }

ใช้งานได้	ถ้าไม่น�าขยะไปทิง้ทีบ่่อขยะดงักล่าว	จะท�าให้ขยะทีค้่างอยูภ่ายในพืน้ที่

ของต�าบลเพิม่มากขึน้	ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ประชาชนส่วนใหญ่จ�านวนกว่า	

๙,๐๐๐	คน	บ่อขยะตั้งอยู่ไกลจากชุมชน	โรงเรียน	วัด	มากกว่า	๓.๕	กิโลเมตร	 

มีแต่นายมหรรณพเพียงคนเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะของ	 อบต.	

ดังกล่าว

 ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่  

อ.๕๕๘/๒๕๕๑	ว่า	มาตรา	๖๗	แห่งพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบล	พ.ศ.	๒๕๓๗	ก�าหนดว่า	อบต.	มหีน้าท่ี	(๒)	รกัษาความสะอาดของถนน	

ทางน�า้	ทางเดนิ	และทีส่าธารณะ	รวมทัง้ก�าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล	(๗)	คุม้ครอง	

ดูแล	 และบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และมาตรา	 ๑๘	 

แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก�าหนดว่า	การก�าจัดสิง่ปฏกูิล

และมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของราชการส่วน

ท้องถิ่นนั้น	มาตรา	๒๕	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน	ก�าหนดว่า	ในกรณีที่มีเหตุ 

อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้อง

ประสบเหตนุัน้ดงัต่อไปนี	้ให้ถอืว่าเป็นเหตุร�าคาญ	(๑)	แหล่งน�า้	ทางระบายน�า้	ส้วม 

หรือที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่เหมาะสม	 สกปรก	 มีการ

สะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง 

สารเป็นพษิ	หรอืเป็นหรอืน่าจะเป็นทีเ่พาะพนัธุพ์าหะน�าโรค	หรอืก่อให้เกดิความ 

เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ข้อเท็จจริงเมื่อ	อบต.	ผู้ถูกฟ้องคดีมีภาระ

หน้าทีใ่นการเกบ็และก�าจดัขยะในเขต	อบต.	และได้ก�าหนดให้ใช้ท่ีดินของ	อบต.	

เป็นทีท้ิ่งขยะ	ซึง่อยูต่ดิกบัท่ีดนิของนายมหรรณผูฟ้้องคดี	โดยการก�าจัดขยะด้วยวธิี

ขดุบ่อแล้วกลบฝังเมือ่บ่อเตม็เพือ่ให้ขยะย่อยสลายในดนิ	แต่เนือ่งจากในระหว่าง



กรรมแท้ๆ ...ที่ต้องมีบ้านและที่ดินอยู่ติดกับบ่อขยะของ อบต.
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ทีบ่่อขยะยงัไม่เตม็ไม่ได้ด�าเนนิการใดๆ	ท�าให้มขียะบางส่วนอยู่บนบรเิวณบ่อขยะ

ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและมีน�้าขังปะปนอยู่กับขยะน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะ 

น�าโรคอนัเป็นเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญให้กับนายมหรรณพตาม

มาตรา	๒๕(๑)	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบกับ

การตรวจสอบของส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี	

พบว่า	มขียะกองอยูบ่ริเวณพืน้ท่ีบ่อขยะเกอืบเต็มพืน้ที	่บางส่วนถูกฝังกลบปิดทบั 

ด้วยดิน	 ส่วนบริเวณท่ีขยะกองอยู่และยังไม่ได้ฝังกลบมีกล่ินเหม็น	พื้นที่บริเวณ

บ่อขยะบางแห่งมีน�้าขังปะปนอยู่กับขยะ	และด้านเหนือของบ่อขยะมีน�้าขังจาก

บ่อขยะขังอยู่ตามแนวถนนอีกทั้งมีร่องรอยการเผาขยะของกลุ่มผู้เก็บเศษขยะ

จากกองขยะเพือ่ค้นหาเศษสิง่ของ	การก�าจดัขยะของ	อบต.	ไม่ถกูหลกัสขุาภบิาล	

อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้	จึงเห็นได้ว่า	อบต.	ปล่อยปละละเลยให้

มสีิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอยในทีด่นิของตน	ไม่ก�าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล	รวมทัง้

ไม่คุม้ครอง	ดแูล	บ�ารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และบ�ารงุรกัษา

ทางระบายน�้าในเขตรับผิดชอบของตน	ซึ่ง	 อบต.	 ต้องด�าเนินการกับบ่อขยะใน

เรื่องการก�าจัดหรือลดกลิ่นและก�าจัดแมลงหรือสัตว์	 และต้องหาวิธีการป้องกัน

การฟุ้งกระจายของขยะ	 และหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันน�้า

จากบ่อขยะไหลไปในทีด่นิของนายมหรรณพหรอืไหลลงแหล่งน�า้สาธารณะ	รวม

ทั้งการป้องกันการรื้อค้นและการเผาขยะโดยไม่ถูกวิธีของบุคคล	และเมื่อ อบต. 

ยังไม่ได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามบทกฎหมายดงักล่าว จงึถอืว่าเป็นการละเลย

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	ส่วนที่	อบต.	ไม่สามารถน�าขยะ

ในเขตรับผดิชอบของตนไปท้ิงท่ีบ่อขยะพพิาทได้	ซึง่จะท�าให้มจี�านวนขยะตกค้าง

อยูใ่นเขต	อบต.	ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ประชาชนท่ัวไปอนัน่าจะเป็นปัญหา
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อุปสรรคแก่การบริหารงานของ	อบต.	ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ

ก�าจัดขยะนั้น	 เห็นว่า	 อบต.	 มีภาระหน้าท่ีตามกฎหมายที่จะต้องก�าจัดขยะใน

ท้องถิ่นโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่บุคคลอื่นใด	ฉะนั้น	อบต.	จึง

อ้างความจ�าเป็นซึง่	อบต.	มภีาระหน้าทีต้่องปฏิบตัเิพือ่ให้นายมหรรณพผูฟ้้องคดี

ต้องได้รับความเดือดร้อนร�าคาญต่อไปไม่ได้

	 จากกรณคี�าพพิากษาของศาลปกครองสูงสดุนี	้จะเหน็ได้ว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐนัน้มภีาระหน้าทีต้่องปฏิบัตติามบทกฎหมาย

จะละเลยมิได้	 จึงต้องมีการด�าเนินการป้องกันในการก�าจัดขยะมูลฝอยมิให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคลอื่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะอ้างการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของส่วนรวม	แต่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน

ต่อผู้ใดจนเกินความสมควรไม่ได้ถึงแม้จะได้รับความเดือดร้อนเพียงรายเดียว	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมาย

ก�าหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ	



 นายกมลพกัได้ร้องเรยีนต่อผูอ้�านวยการเขตว่าได้รบัความเดือดร้อนร�าคาญ

จากการทีน่างรชันีดัดแปลงบรเิวณทีว่่างและอาคารโดยมงุหลงัคาเต็มพืน้ที่	และ

ท�ากิจการลักษณะโกดังเก็บของจ�าพวกเศษเหล็ก	 วัสดุต่างๆ	 ขณะด�าเนินการ 

ขนย้ายเกิดเสียงดังรบกวน	ทั้งยังมีกลิ่นจากการใช้แก๊สเชื่อมโลหะ	และสิ่งของที่

ขนย้ายก็กองบนถนนกีดขวางทางเข้าออก	 ส�านักงานเขตตรวจสอบข้อเท็จจริง

แล้วพบว่า	นางรัชนปีระกอบกจิการค้าขายเศษเหลก็	เศษพลาสติก	กล่องกระดาษ

ใช้แล้ว	มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๐	ในขณะนัน้ยงัไม่มบ้ีานพักอาศยัในบรเิวณดังกล่าว	

โดยได้รับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตเร่ือยมา	 มีการเปลี่ยนแปลงอาคารผิดไป

จากที่ได้รับใบอนุญาต	 จึงได้มีค�าสั่งห้ามมิให้ใช้อาคารเนื่องจากมีการดัดแปลง

อาคารผิดไปจากแบบแปลนท่ีได้ใบอนุญาต	 ให้ระงับการก่อสร้างอาคารและให้

นางรัชนีไปยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารเปลี่ยนการใช้ประเภทอาคารภายใน	

๓๐	วัน	นางรัชนีได้ปฏิบัติตามค�าสั่ง	และต่อมากรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือ

รับรองการก่อสร้างอาคาร	ดัดแปลงอาคาร	และมีการด�าเนินคดีกับนางรัชนีฐาน

ก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาตแล้ว	 แต่นายกมลเห็นว่าผู้อ�านวยการเขตควร 

จะเพกิถอนหรอืระงบัใช้ใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของ 

นางรัชนี	จึงได้ไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ร�ำคำญกิจกำรรับซื้อของเก่ำ

พรพรรณ ไม้สุพร๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
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 ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได ้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงท่ี  

อ. ๒๕/๒๕๕๒	ว่า	ตามมาตรา	๖๐	แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕ 

ก�าหนดให้เจ้าพนักงานหนังสือรับรองการก่อสร้าง	 ดัดแปลงอาคาร	 และมีการ

ด�าเนินคดีกับนางรชันีฐานก่อสร้างท้องถิน่มอี�านาจออกค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาต

เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาต	 (๑)	 ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป

และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก	 (๒)	 ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้

กระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 (๓)	 ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

บทแห่งพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวงหรือข้อก�าหนดของท้องถิ่นที่ออกตาม 

พระราชบัญญัตินี้	หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาต	 และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติ 

ไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี 

ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด�ารงชพีของประชาชน	และ

จากข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า	ผูอ้�านวยการเขตได้รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนต้ังแต่ปี	พ.ศ.	

๒๕๔๓	ถงึ	พ.ศ.	๒๕๔๗	ว่า	นางรชันปีระกอบกจิการขายเศษเหลก็	เศษพลาสติก	

กล่องกระดาษทีใ่ช้แล้ว	ซึง่การประกอบกจิการดงักล่าวก่อให้เกดิเสยีงดงัจากการ

ขนถ่ายสินค้า	 ฝุ่นฟุ้งกระจาย	 มีการตัดเหล็กส่งกล่ินเหม็นและไฟไหม้ที่เกิดจาก

การตัดเหล็ก	ประกอบกิจการนอกอาคารท�าให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบ

และกีดขวางทางสัญจร	 ซึ่งในแต่ละครั้งท่ีได้รับการร้องเรียนเรื่องเหตุร�าคาญ 

ดังกล่าว	 ผู้อ�านวยการเขตได้ด�าเนินการตรวจสอบและออกค�าสั่งเจ้าพนักงาน 

ท้องถิน่ให้แก้ไขเหตรุ�าคาญ	โดยไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่านางรชันถูีกพกัใช้ใบอนญุาต

ตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไปและมเีหตท่ีุจะถกูส่ังพกัใช้ใบอนญุาตอกี	หรอืต้องค�าพพิากษา

ถงึทีส่ดุว่าได้กระท�าความผดิตามพระราชบญัญตันิี	้อกีทัง้จะเหน็ได้ว่าเหตรุ�าคาญที่ 



ร�ำคำญกิจกำรรับซื้อของเก่ำ 
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นายกมลผูฟ้้องคดไีด้รบัจากการประกอบกจิการของนางรชันยีงัไม่มคีวามร้ายแรง 

ถึงขนาดอันจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือ

มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของนายกมลผู้

ฟ้องคดีและผูอ้ยูอ่าศยัข้างเคยีง	เพราะเหตดุงักล่าวจะมเีฉพาะเวลาขนถ่ายสนิค้า	

ประกอบกับผูอ้�านวยการเขตกไ็ด้มคี�าสัง่ห้ามมใิห้นางรชันปีระกอบกจิการในช่วง

เวลาหลัง	๑๘	นาฬิกา	เป็นต้นไป	กรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้อ�านวยการเขต

ต้องเพิกถอนใบอนุญาตของนางรัชนี	 ตามมาตรา	๖๐	 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้อ�านวยการเขตละเลยต่อหน้าท่ีใน

การเพกิถอนหรอืระงบัการใช้ใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

ของนางรัชนี	 อีกท้ังเหตุแห่งการดัดแปลงอาคารดังกล่าวก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะ

น�าไปเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการของนางรัชนีได้เช่นกัน	 (เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครได้ออกหนังสือรับรองการก่อสร้าง	ดัดแปลงอาคาร	และมีการ

ด�าเนินคดีกับนางรัชนีฐานก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาตแล้ว)	จึงพิพากษา

ยกฟ้องยืนตามศาลปกครอง

	 จากค�าพพิากษาในคดนีีจ้ะเหน็ได้ว่า	ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 การประกอบกิจการของนางรัชนีเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่	 ๕/๒๕๓๘	 และข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ประเภท

ที่	๕.๑๓.๕	การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด	 ใช้แล้วหรือเหลือใช้	ซึ่งจะต้องได้

รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะประกอบกิจการได้	การออกใบ

อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
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ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครและ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง	 จึงเป็นคนละส่วนกับปัญหาเรื่องเหตุร�าคาญซ่ึงมีกลไก

การบังคับตามมาตรา	 ๒๕	 ที่ก�าหนดว่าอะไรบ้างเป็นเหตุร�าคาญ	 และมาตรา	

๒๘	แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในวรรคแรกก�าหนดว่า	 ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญ 

เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือ

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้นระงับเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควร

ตามทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่	และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตนุัน้

หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุ

ไว้ในค�าสั่งได้	 ดังนั้น	 กรณีนี้เมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตตาม 

มาตรา	 ๖๐	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มีอ�านาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของ 

นางรชันไีด้	ประกอบกบัหากนางรชันสีามารถปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎกระทรวง 

ข้อบญัญัติกรงุเทพมหานคร	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องข้างต้นก�าหนดไว้ได้แล้ว	

เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมต้องต่ออายุใบอนุญาตให้กับนางรัชนี	ถึงแม้ข้อเท็จจริง

จะปรากฏว่าการประกอบกิจการของนางรัชนีก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ

ต่อนายกมลที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง	 ซึ่งนายกมลมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อ 

เจ้าพนกังานท้องถิน่เพือ่ให้ด�าเนนิการแก้ไขหรอืระงบัเหตรุ�าคาญดงักล่าวได้	และ

หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ละเลยไม่ด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าท่ี	นายกมลมสีทิธท่ีิ

จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้เช่นกัน



	 กลุ่มผู้ประกอบกิจการจ�าหน่ายเนื้อสุกรจ�านวน	 ๑๔	 ราย	 ได้รับความ 

เดือดร้อนเสียหายไม่สามารถที่จะน�าสุกรไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลได	้

เนื่องจากนายกเทศมนตรีออกประกาศของเทศบาลให้หยุดประกอบกิจการ 

โรงฆ่าสัตว์๒ ของเทศบาลเอง	 และงดออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์ทุกชนิด	 ท�าให้กลุ่ม 

ผูป้ระกอบการจ�าหน่ายเน้ือสุกรไม่มสีถานทีฆ่่าสุกรเพือ่น�าไปจ�าหน่ายแก่ประชาชน 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ	 ซึ่งในเขตเทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์เพียง

แห่งเดียวเท่านั้น	 เมื่อเทศบาลส่ังหยุดประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ย่อมก่อให้เกิด

ความเดอืดรอ้นแกก่ลุ่มผู้ประกอบกิจการจ�าหน่ายเนื้อสกุรโดยตรงอย่างแน่นอน	

โดยเทศบาลได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องหยุด	 เพราะโรงฆ่าสัตว์แห่งนี ้

อยูต่ดิกบัชมุชนและได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนจากประชาชนว่าได้รบัผลกระทบจาก 

การด�าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์	 เทศบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์อยู่ในแหล่ง

เทศบำลประกำศสั่งหยุดประกอบกิจกำร
โรงฆ่ำสัตว์ของตนเอง

สุวรรณำ จีรโภคกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

		๒.	กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

						(๑)	การฆ่าสัตว์	ยกเว้นในสถานที่จ�าหน่ายอาหาร	การเร่ขาย	การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน
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ชมุชนหนาแน่น	ตัวอาคารก่อสร้างมานานและไม่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มรีะบบ

บ�าบัดน�้าเสีย	 และส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม	 ต่อมาส�านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดได้แจ้งแก่เทศบาลว่า	 โรงฆ่าสัตว์นั้นจัดเป็นโรงงานประเภทที่	 ๓	 ตาม 

พระราชบญัญัติโรงงาน	พ.ศ.๒๕๓๕	ทัง้ยงัไม่ได้รบัอนญุาตให้ประกอบกิจการ	จงึ

ให้เทศบาลหยุดประกอบกิจการ	มิฉะนั้นจะด�าเนินคดีตามกฎหมาย	จากสาเหตุ

ข้างต้นเทศบาลจงึพิจารณายกเลิกกจิการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล	และได้ประสาน

โรงฆ่าสัตว์ของเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการ 

ฆ่าสัตว์	และเชิญผูป้ระกอบกิจการจ�าหน่ายเน้ือสุกรเพือ่ช้ีแจงเหตผุลความจ�าเป็น

ในการหยุดประกอบกิจการโรงฆ่าสัตวข์องเทศบาล	และแจ้งล่วงหน้านานถึง	๘	เดอืน 

ก่อนทีจ่ะประกาศหยดุประกอบกจิการโรงฆ่าสตัว์	พร้อมกันนีแ้จ้งว่ามโีรงฆ่าสตัว์

ของเอกชน	๓	 ราย	 ท่ีตั้งอยู่ห่างไม่เกิน	 ๑๕	 กิโลเมตร	 พร้อมจะให้บริการและ

สามารถรองรับจ�านวนสุกรที่จะน�าไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ได้ทั้งหมด	ทั้งเทศบาลยัง

ขอค�าแนะน�าจากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อให้ด�าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว ์

ถูกต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดได้แนะน�าว่าสถานที่ตั้ง

โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเป็นพื้นท่ีสีเหลือง	 ห้ามต้ังโรงงานทุกประเภทตามกฎ

กระทรวงฉบับท่ี	๔๖๑	(พ.ศ.๒๕๔๓)	ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงัเมือง	

พ.ศ.๒๕๑๘	เทศบาลควรจดัหาท่ีตัง้โรงฆ่าสตัว์แห่งใหม่	และจดัสภาพแวดล้อมให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

 กลุม่ผูป้ระกอบกจิการจ�าหน่ายเนือ้สกุรน�าคดีข้ึนฟ้องต่อศาลปกครอง	ขอให้

ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าส่ังให้เพกิถอนประกาศของเทศบาล	เรือ่ง	หยดุประกอบ



เทศบาลประกาศสั่งหยุดประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของตนเอง 
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กิจการโรงฆ่าสตัว์	และขอให้ศาลมคี�าสัง่คุม้ครองชัว่คราวในระหว่างการพิจารณา	 

โดยเทศบาลต้องเปิดกิจการโรงฆ่าสัตว์ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด	 โดยให้ 

เหตุผลว่า	เทศบาลมหีน้าท่ีตามกฎหมายในการด�าเนนิกิจการโรงฆ่าสตัว์	ดงันัน้จะ

ต้องด�าเนนิการแก้ไขโดยวธิอีืน่มใิช่หยดุประกอบกจิการโรงฆ่าสตัว์ซ่ึงเป็นวิธีการที่

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพโดยสุจริตของผู้ประกอบกิจการ 

(ผู้ฟ้องคดี)	 เกินสมควรหรือเกินความจ�าเป็น	 หรือเป็นการใช้มาตรการที่ไม่ได้

สดัส่วน	โดยเทศบาลต้องเข้ามาบรหิารจัดการดูแลบ�ารุงรักษา	ตรวจสอบอย่างจริงจงั 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	ก็จะหมดไป

	 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งท่ี	 ๔๓๒/๒๕๕๐	 ว่าการที่เทศบาลได้ประกาศ

หยุดประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล	 และงดออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์

ทุกชนิด	 เน่ืองจากมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว	 

ทั้งได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 โดยคณะกรรมการเห็นว่าการด�าเนินกิจการ 

โรงฆ่าสัตว์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสขุภาพ

ของประชาชน	จึงเห็นควรให้ยกเลิก	และโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลยังเป็นโรงงาน

จ�าพวกที่	๓	ตามพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการ	ดงันัน้	ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัจงึให้เทศบาลหยดุประกอบ

กิจการโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว	 นอกจากนั้นยังได้แนะน�าว่าสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์นั้น	 

เป็นพื้นที่สีเหลืองห้ามตั้งโรงงานทุกประเภท	 ตามพระราชบัญญัติผังเมือง	 

พ.ศ.	๒๕๑๘	อีกด้วย	เมื่อเทศบาลได้ด�าเนินการชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นข้างต้น 

แก่ผู้ประกอบการล่วงหน้านาน	 ๘	 เดือน	 พร้อมทั้งได้ประสานกับโรงฆ่าสัตว์ 
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เอกชนทัง้	๓	ราย	เพือ่รองรบัจ�านวนสกุรทีต้่องฆ่าทีโ่รงฆ่าสตัว์แล้วนัน้	แม้กจิการ

โรงฆ่าสตัว์จะเป็นหน้าท่ีท่ีเทศบาลต้องกระท�าตามมาตรา	๕๖(๑)	ประกอบมาตรา	 

๕๓(๓)	แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖	แต่เทศบาลจะต้องด�าเนินการ

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	 เมื่อการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม	 และผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน	

เทศบาลย่อมสามารถยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แล้วแต่กรณี	 มิใช่ต้องจัดให้มีกิจการนั้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักเสมอไป	 

อกีทัง้การประกอบกจิการโรงฆ่าสัตว์มใิช่เป็นหน้าทีข่องเทศบาลโดยเฉพาะเท่านัน้ 

เอกชนทั่วไปสามารถขออนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ได้ตามที่กฎหมาย 

ก�าหนดไว้เช่นกัน	 ย่อมถือได้ว่าประกาศของเทศบาลที่ให้หยุดประกอบกิจการ 

โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลชอบด้วยกฎหมายมีผลบังคับต่อไป

	 จากกรณีข้างต้นเห็นได้ว่า	 การประกอบกิจการใดๆ	 ก็ตามไม่ว่าจะเป็น

กิจการของภาครัฐหรือภาคเอกชน	 ย่อมต้องด�าเนินให้เป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องทุกฉบับ	 เช่น	 พระราชบัญญัติโรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	พระราชบัญญัติ

การผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เป็นต้น	ซึ่ง

หากกิจการใดที่ราชการส่วนท้องถ่ินได้ออกประกาศควบคุมประเภทกิจการนั้น

ให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข๓	 ใน

๓	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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พื้นที่รับผิดชอบแล้ว	 หากภาคเอกชนประสงค์จะด�าเนินการใดๆ	 ที่เป็นกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว	 จ�าเป็นต้องได้รับใบอนุญาต๔ จากราชการส่วน 

ท้องถิ่นนั้นก่อนด�าเนินการจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย	 และหากกิจการใดๆ	 ที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนเจ้าพนักงาน

ท้องถิน่ต้องด�าเนนิการควบคมุ	และแก้ไขปรบัปรงุเพ่ือป้องกันผลกระทบดงักล่าว

ให้หมดสิ้นไป

๔	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 	 มาตรา	 ๕๔	 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท�าใดต้องได้รับ 

ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจออกข้อก�าหนดของท้องถิ่นก�าหนด

หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการขอ	และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้
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น�้าพอง	 โรงพยาบาลน�้าพอง	 สถานีอนามัยหนองกุง	 และชุดปฏิบัติการปศุสัตว์

อ�าเภอน�้าพอง	เพ่ือร่วมตรวจสอบและเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

จนน�าไปสูก่ารประชมุทีม่ข้ีอตกลงร่วมกัน	๓	ฝ่าย	คือ	นายสมศรท่ีีเป็นผูร้้องเรยีน	

นางธัญญาที่เป็นผู้ถูกร้องเรียน	 และนายกเทศมนตรี	 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานราชการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นร่วมในการประชุม	มีผลเป็น

ข้อตกลงว่า	 นางธัญญาจะย้ายโรงฆ่าสัตว์ออกจากชุมชนภายในเวลา	๑	 เดือน	 

แต่เมือ่ครบก�าหนดแล้วผู้ถกูร้องเรียนไม่ได้ด�าเนนิการย้ายโรงฆ่าสตัว์ตามข้อตกลง	

เทศบาลจึงมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกร้องเรียนย้ายโรงฆ่าสัตว์ออกไปภายใน	 

๑๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง	 แต่ปรากฏว่านางธัญญาได้ยื่นค�าร้องต่อ

เทศบาลเพ่ือขออนญุาตฆ่าสตัว์อกี	๑	เดอืน	และเทศบาลมคี�าสัง่อนญุาตตามค�าขอ 

เป็นเหตุให้ผูร้้องเรยีนยงัคงได้รบัความเดอืดร้อนตลอดเวลาท่ีผ่านมา	จงึน�าคดมีา

ฟ้องต่อศาลปกครอง	เพือ่ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ให้เทศบาลงดออกใบ

อนุญาตฆ่าสตัว์ให้แก่ผู้ถกูร้องเรียน	และขอให้เทศบาลดแูลรกัษาความสะอาดและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

	 ศาลปกครองสูงสุดรับฟังสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า	 นางธัญญา	 (ผู้ถูกฟ้องคด ี

ที	่๒)	ประกอบอาชพีฆ่าและช�าแหละสกุร	โดยโรงฆ่าสตัว์ดงักล่าวอยูต่ดิกบับ้านพกั 

อาศัยของนายสมศรี	 (ผู้ฟ้องคดี)	 จะประกอบกิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์ใน 

ช่วงเวลา	๑	ถึง	๓	นาฬิกาทุกวันเว้นวันพระ	ก่อให้เกิดของเสีย	ส่งกลิ่นเหม็นและ

มเีสยีงดงัจากเสยีงของสกุรทีถ่กูกกัขงัและถกูฆ่าช�าแหละ	รวมทัง้เสยีงจากบคุคล 

ผู้ท�าการฆ่าช�าแหละสัตว์ยังส่งเสียงดังในยามวิกาลท�าให้นายสมศรีได้รับความ 
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เดือดร้อนร�าคาญ	 และร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี	 เพ่ือให้แก้ไขเหตุเดือดร้อน

ร�าคาญดังกล่าว	 เทศบาลได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

จงัหวดัขอนแก่นร่วมด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	จนได้ข้อตกลงร่วมกัน	๓	ฝ่าย 

คือ	ผู้ฟ้องคดี	(ผู้ร้องเรียน)	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	(ผู้ถูกร้องเรียน)	และผู้ฟ้องคดีที่	๑	 

(นายกเทศมนตรี)	ว่าให้ผูถ้กูร้องเรยีนย้ายโรงฆ่าสตัว์ออกจากชุมชนภายใน	๑	เดือน 

แต่ผูถู้กร้องเรยีนไม่ได้ด�าเนนิการอย่างใด	และยงัได้ขอผ่อนผนัการย้ายโรงฆ่าสตัว์	

โดยอ้างเหตผุลเกีย่วกบัเงนิทนุ	และแจ้งว่าได้ปรบัปรงุสถานประกอบการโรงฆ่าสตัว์	

โดยเน้นความสะอาด	และการน�าสกุรมาพกัรอการช�าแหละน้อยลงเพ่ือลดปัญหา

ด้านเสยีง	ซึง่นายกเทศมนตร	ี(ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑)	พจิารณาแล้วอนญุาตตามค�าขอ	

ท�าให้ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนไปยังท้องถิ่นอ�าเภอซึ่งท้องถ่ินอ�าเภอได้ตรวจสอบ 

โรงฆ่าสตัว์ของผูถ้กูฟ้องคดีท่ี	๒	แล้วได้ข้อสรปุว่าให้ย้ายโรงฆ่าสตัว์ออกไปจากชมุชน 

โดยเทศบาลได้มีค�าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ย้ายโรงฆ่าสัตว์ภายใน	๑๕	วันนับแต่

วนัท่ีได้รบัค�าสัง่	ฝ่าฝืนจะมคี�าสัง่ระงับการฆ่าสตัว์ในสถานทีด่งักล่าวต่อไป	ต่อมา 

ผูถู้กฟ้องคดีที	่๒	มหีนงัสอืแจ้งผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ว่าตนได้ย้ายสถานทีช่�าแหละสกุร

ออกจากสถานทีด่งักล่าวแล้ว	ซึง่เทศบาลได้ท�าการตรวจสอบพบว่า	เป็นการย้าย

ที่กักขัง	และฆ่าช�าแหละสุกรห่างจากจุดเดิมประมาณ	๓๐	เมตร	แต่ยังคงอยู่ใน

บริเวณเดียวกัน	โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ยืนยันว่าไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญอีก	และ

ยื่นขออนุญาตฆ่าสัตว์ต่อเป็นเวลา	๑	เดือน	ซึ่งเทศบาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนิน

การได้ต่อไป	 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 ได้แจ้งการย้ายสถานที่กักขังและช�าแหละ

สุกรอีก	ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องประมาณ	๑๐	เมตร	เมื่อเทศบาล 
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ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญ

ได้จงึมคี�าส่ังอนญุาต	แต่ต่อมาเทศบาลมหีนงัสอื	เรือ่ง	ขอระงับการแจ้งการฆ่าสตัว์ 

แจ้งต่อผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทุกรายรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 จนกว่าคดี 

จะถงึท่ีสดุและยกเลกิใบอนญุาตฆ่าสตัว์ท่ีออกให้ตัง้แต่วนัท่ี	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๕๐	

เป็นต้นไป	แต่ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒ 

ยังคงประกอบกิจการอยู่และผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนตลอดมา	 

ศาลชั้นต้นได้แสวงหาข้อเท็จจริงโดยสั่งพนักงานคดีปกครองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แล้วรายงานว่า	 เป็นไปตามค�าฟ้องผู้ฟ้องคดียังคงได้ยินเสียงสุกรขณะถูกฆ่าช่วง

กลางคืนแต่ไม่บ่อยเท่าเดิมและช่วงกลางวันของบางวัน	 ส่วนปัญหากล่ินจะมีใน

ช่วงฤดูฝนหรือในช่วงเวลาที่อยู่ในทิศทางของลม	นอกจากนั้นในบางวันยังคงได้

กลิ่นจากการเจียวน�้ามันหมูและการเผาขนหมู	 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เหตุเดือดร้อนร�าคาญยังคงมีอยู่	 การละเลยเพิกเฉยไม่สั่งระงับการฆ่าสัตว์อันก่อ

ความเดอืดร้อนร�าคาญจงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติ	 จึงพิพากษาให้นายกเทศมนตรีสั่งระงับเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากการ

ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	 ที่เกิดแก่

ผู้ฟ้องคดีภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา	นายกเทศมนตรีไม่เห็นด้วยจึง

อุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

 ศาลปกครองสงูสดุมคี�าสัง่ในคดหีมายเลขแดงที ่อ. ๕๔๑/๒๕๕๑	พิเคราะห์

แล้วเห็นว่า	 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	มาตรา	๒๕(๓)	 
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และ(๔)๔	และ	มาตรา	๒๖๕	ประกอบกับมาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง๖	ถ้าเทศบาลเห็น

ควรจะให้กระท�าการโดยวิธีใดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญนัน้	หรอืสมควรก�าหนดวธิกีาร

เพือ่ป้องกนัมใิห้มเีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในอนาคตให้ระบไุว้ในค�าสัง่ได้ตามบทบญัญตัิ

ของกฎหมายดังกล่าว	นายกเทศมนตรีซึง่เป็นเจ้าพนกังานท้องถิน่จงึมภีาระหน้าที่

ต้องสั่งระงับเหตุเดือดร้อนร�าคาญของประชาชนในท้องถิ่นตามบทกฎหมาย	 

เมือ่ข้อเทจ็จรงิฟังได้ว่าการประกอบกจิการฆ่าสตัว์ก่อให้เกดิความเดือดร้อนร�าคาญ 

แต่ต่อมานายกเทศมนตรยีงัคงด�าเนนิการออกใบอนญุาตฆ่าสตัว์ให้แก่ผูถ้กูฟ้องคดี

ที่	๒	แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	จะออกหนังสือแจ้งแก่ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๔	มาตรา	๒๕	ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	หรือผู้ที่

ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

	 (๓)	อาคารอันเป็นท่ีอยูข่องคนหรอืสัตว์	โรงงานหรอืสถานท่ีประกอบการใดไม่มกีารระบายอากาศ	

การระบายน�า้	การก�าจดัสิง่ปฏิกูล	หรอืการควบคมุสารเป็นพษิหรอืมแีต่ไม่มกีารควบคมุให้ปราศจากกลิน่

เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 (๔)	การกระท�าใดๆ	อนัเป็นเหตใุห้เกิดกลิน่	แสง	รงัสี	เสียง	ความร้อน	สิง่มพิีษ	ความสัน่สะเทอืน	

ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
๕	 มาตรา	 ๒๖	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะ	

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	

ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้
๖	มาตรา	๒๘	ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่ง

เป็นหนงัสือให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ใน

ค�าสั่ง	และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น	หรือสมควรก�าหนดวิธีการ

เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
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ในท้องท่ีทุกรายรวมท้ังผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 โดยระงับการออกใบอนุญาตฆ่าสัตว์

และยกเลิกใบอนุญาตฆ่าสุกรแล้วก็ตาม	 แต่ภาระหน้าท่ีในการตรวจสอบและ

ด�าเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	

๒๕๓๕	โดยไม่จ�าต้องมบีคุคลใดร้องเรยีนกล่าวหาซ่ึงการก่อเหตเุดอืดร้อนร�าคาญ

ดังกล่าวยังคงต้องเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 เมื่อมีพยาน

ให้การว่าได้มีการฆ่าสัตว์อยู่จริง	 และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อศาลว่ายังคงได้รับผล 

กระทบอยู่ในปัจจุบัน	กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ได้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ท้ังก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	ผู้ถูก

ฟ้องคดีที่ ๑ (นายกเทศมนตรี) จึงต้องมีภาระหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุ

เดือดร้อนร�าคาญตลอดเวลาเมื่อเหตุร�าคาญยังไม่ระงับ	กรณีเช่นนี้ต้องออกค�าสั่ง

เป็นหนังสือโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 ระงับเหตุภายในเวลาอันควร	 หรือก�าหนด

มาตรการเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้นให้หมดไป	 หรือเข้าระงับเหตุร�าคาญตาม 

มาตรา	๒๘	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	แม้จะอ้างว่าได้

ด�าเนินการแล้ว ก็เป็นการด�าเนินการตามกฎหมายเพียงบางส่วน มิได้ด�าเนิน

การให้มีการระงับเหตุร�าคาญตามอ�านาจหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วน จึงถือได้

ว่าการปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ๗ 

๗	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๒)	คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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 จากกรณีคดีข้างต้นเห็นได้ว่า	เมื่อพบเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ 

จะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่มีก็ตาม	 เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๘	พึงระลึกไว้เสมอว่า	 เป็นอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติในการระงับให้หมดสิ้นไป	 หรือป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญ

เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วย

๘ กฎกระทรวงก�าหนดแบบบตัรประจ�าตวัเจ้าพนกังานท้องถิน่	เจ้าพนกังานสาธารณสุข	และผู้ซึง่ได้รับแต่งต้ัง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๔๘



 นางสาวปราณ	ีได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	

ประเภทการเลี้ยงสุกร๒	 มีจ�านวน	๒	 โรงเรือน	 เลี้ยงสุกรได้โรงเรือนละ	๕๐๐	 -	 

๖๐๐	 ตัว	 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในช่วงปลายปีเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ตรวจพบว่า	การเล้ียงสกุรของนางปราณมีีกล่ินเหมน็

ของมูลสุกร	 จนเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลจึงออกค�าส่ังพักใช้ใบอนุญาตการเล้ียงสุกรของ

นางสาวปราณเีป็นเวลาคร้ังละ	๑๕	วนั	รวม	๒	ครัง้ตดิต่อกนั	โดยมช่ีวงระยะเวลา

ห่างกัน	๔๙	วนั	อกีทัง้จดัให้มกีารประชมุประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบรเิวณใกล้เคียง

โรงเลี้ยงสุกรดังกล่าว	 ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบให้มีกิจการ

การเลี้ยงสุกรในพื้นที่ของชุมชน	 ต้นปีต่อมานายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ได้มีหนังสือแจ้งนางสาวปราณีให้ย้ายสุกรออกจากพื้นที่ภายใน	๗	วัน	และได้มี 

ค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของนางสาวปราณี	 โดยอ้างว่า

กิจการเลี้ยงสุกรนั้นได้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหต ุ

ที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก๓	 และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ัน 

อย่ำงนี้...มันต้องถอน (ถอนใบอนุญำต)

สุวรรณำ จีรโภคกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	 ๑	กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์	
	 	 (๑)	การเลี้ยงสัตว์บก	สัตว์ปีก	สัตว์น�้า	สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๓	 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
 มาตรา	๖๐	เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

	 	 (๑)	ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
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ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน	แต่นางสาวปราณีเห็นว่าค�าสั่งพักใช ้

ใบอนุญาตทั้งสองฉบับนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลด�าเนินการออกค�าสั่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย	 ตามมาตรา	 

๔๔ ๔	 (๑)(๒)	 และ	 (๓)	 มาตรา	 ๔๕ ๕	 และมาตรา	 ๕๙ ๖	 แห่งพระราชบัญญัต ิ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๔	 มาตรา	 ๔๔	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)	 มหีนงัสอืเรยีกบคุคลใดๆ	มาให้ถ้อยค�าหรอืแจ้งข้อเทจ็จริง	หรือท�าค�าชีแ้จงเป็นหนังสอืหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

	 (๒)	 เข้าไปในอาคารหรอืสถานที่ใดๆ	ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ้นและพระอาทิตยต์กหรือใน

เวลาท�าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการนี	้ให้มอี�านาจสอบถามข้อเทจ็จรงิหรอืเรียกหนงัสอืรับรองการแจ้งหรอืหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องจากเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

	 (๓)	 แนะน�าให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตหรอืหนงัสอืรบัรองการแจ้งปฏบัิตใิห้ถูกต้องตามเงือ่นไขในใบอนญุาต 

หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้
๕	มาตรา	๔๕	ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�าเนินกิจการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้	ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัตินี้	กฎกระทรวง	ข้อก�าหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี	้หรือ

ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ทีก่�าหนดไว้เกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการนัน้	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่

ให้ผู้ด�าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้	และถ้าผู้ด�าเนินกิจการไม่แก้ไข	หรือถ้าการด�าเนิน

กิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน	

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
๖	มาตรา	๕๙	ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส�าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท

แห่งพระราชบัญญติัน้ี	กฎกระทรวงหรือข้อก�าหนดของท้องถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญติันี	้หรอืเงือ่นไขที่

ระบไุว้ในใบอนญุาตในเรือ่งทีก่�าหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รบัใบอนญุาตนัน้	เจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร	แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
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การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๙ ๗	มาตรา	๓๐๘	และมาตรา	๓๗ ๙	แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 และได้ปรับปรุง 

โรงเลี้ยงทั้งระบบจนผ่านการตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ

ฟาร์มเลี้ยงสุกรจากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เดือนแรกของปี	 ก่อนที่จะได้รับค�าสั่ง 

ดงักล่าว	ซึง่เจ้าพนกังานขององค์การบริหารส่วนต�าบลไม่เคยเข้าตรวจสอบสภาพ

แวดล้อมบริเวณโรงเล้ียงสุกรภายหลังท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษทางกลิ่น

เรยีบร้อยแล้ว	ดงันัน้	ค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตจงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เนือ่งจาก

เหตผุลในการออกค�าสัง่พกัใช้ใบอนญุาตทัง้สองครัง้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว	จงึ

ไม่อาจออกค�าสัง่เพกิถอนใบอนญุาตเลีย้งสกุรของนางสาวปราณไีด้	นางสาวปราณไีด้

อุทธรณ์ค�าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข๑๐ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีค�าวินิจฉัยยก

อุทธรณ์ดังกล่าว 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙
๗ มาตรา	๒๙	เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ�าเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง	ในการนี ้
ให้รวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 (๑)	 แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
	 (๒)	 รับฟังพยานหลักฐาน	ค�าชี้แจง	หรือความเห็นของคู่กรณี	หรือของพยานบุคคลหรือพยาน 
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง	 เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ�าเป็น	 ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อ
ประวิงเวลา
๘	มาตรา	๓๐	ในกรณีที่ค�าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี	เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
๙	มาตรา	๓๗	ค�าสั่งทางปกครองที่ท�าเป็นหนังสือและการยืนยันค�าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ	ต้องจัดให้
มีเหตุผลไว้ด้วย	และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
	 (๑)	ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
	 (๒)	ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
	 (๓)	ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
๑๐	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 มาตรา	 ๖๖...ถ้าผู้ที่ได้รับค�าสั่งไม่พอใจค�าสั่งดังกล่าว	 ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค�าสั่ง
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	 นางสาวปราณีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 ขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอน

ค�าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และเพิกถอนค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ศาลปกครองระยองได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๑/๒๕๕๒ 

(คดถีงึทีส่ดุเนือ่งจากไม่มคีูก่รณอีทุธรณ์)	โดยพเิคราะห์แล้วเหน็ว่า	เมือ่ข้อเทจ็จริง

ปรากฏว่า	กิจการของนางสาวปราณีท�าให้มีกล่ินเหม็นของมูลสุกรเป็นเหตุให้

ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อนร�าคาญ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในฐานะ

เจ้าพนกังานท้องถิน่๑๑		ได้เข้าตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	๒	ครัง้ตดิต่อกนั	และเวลาต่อมายงั 

พบว่านางสาวปราณไีด้น�าสกุรมาเลีย้งขณะท่ียงัสร้างโรงเรอืนระบบปิดไม่เสรจ็	คอื	

บ่อรับน�้าทิ้งจากมูลสุกรไม่มีการน�าผ้ายางปิดคลุมตามแบบโรงเรือนปิดที่ได้ยื่น 

ค�าขออนญุาตไว้กับเจ้าพนกังานท้องถิน่และปล่อยให้มกีารวางไข่ของแมลงวนัจน

เป็นการฟักตัวของหนอนจนทั่วบ่อรับน�้าทิ้ง	 และระบบระบายอากาศมีการดูดกลิ่น

มูลสุกรออกจากบริเวณที่เลี้ยงสุกรโดยไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะมาควบคุมกลิ่น 

เป็นเหตใุห้ผูอ้ยู่อาศยัใกล้เคยีงได้รบัความเดอืดร้อนจากกลิน่ของมลูสกุร	ซึง่นายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลเห็นว่าการประกอบกิจการดังกล่าวไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและสุขลักษณะที่ก�าหนดไว้ตามข้อบัญญัติในเรื่องระบบระบายน�้าทิ้ง

และการบ�าบัดน�้าเสียตามข้อ	๗.๑.๘	 ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล	

๑๑	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	๔

	 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”	หมายความว่า…

	 (๓)	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลส�าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล



อย่างนี้...มันต้องถอน (ถอนใบอนุญาต)
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เรื่อง	การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.๒๕๔๘	จึงออกค�าสั่งพัก 

ใช้ใบอนุญาต	 ครั้งที่	 ๑	 และต่อมาปรากฏว่ายังมิได้มีการแก้ไขตามค�าแนะน�า	 

อีกทั้งผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงยังคงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของสุกรจึง 

ออกค�าสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นครั้งที่	 ๒	 และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลได้ด�าเนินการตรวจสอบโรงเล้ียงสุกรดังกล่าว	ทั้งได้บันทึกแนะน�าให้

แก้ไขปรบัปรงุโรงเล้ียงสุกรเพือ่ขจัดปัญหาเร่ืองกล่ินของมลูสกุร	และในเดอืนแรก

ของปีถดัมาได้มีการประชมุประชาชนท่ีอยูอ่าศยัใกล้เคยีง	ทีป่ระชุมเหน็ว่าปัญหา

กลิน่เหมน็จากมลูสกุรไม่ได้รบัการแก้ไขควรให้นางสาวปราณหียุดประกอบกิจการ	

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลจึงออกค�าสัง่เพกิถอนใบอนุญาตของนางสาวปราณี

ในเวลาต่อมา	ดงันัน้จงึเป็นค�าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมาย	และค�าวนิิจฉยัของรฐัมนตรี

กระทรวงสาธารณสุขโดยอาศัยเหตุผลเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

	 ส่วนข้อกล่าวอ้างของนางสาวปราณท่ีีว่าได้ปรบัปรงุโรงเลีย้งสกุรจนกระทัง่

ได้ปรบัปรงุโรงเล้ียงสุกรท้ังระบบ	จนผ่านการตรวจและรบัรองการปฏบิตัทิางการ

เกษตรจากกรมปศุสัตว์ต้ังแต่เดือนแรกของปี	ก่อนทีจ่ะได้รบัค�าสัง่ดงักล่าวนัน้	แต่

จากผลการตรวจของเจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ปรากฏว่ามสีกุรใน

โรงเลีย้งอกีจ�านวนหนึง่ยงัคงมกีลิน่เหมน็ของมลูสกุรและแนะน�าให้แก้ไขเพิม่เตมิ

และเข้ารบัการอบรมด้านปศสุตัว์อินทรย์ีทีศ่นูย์พฒันาท่ีดิน	แต่นางสาวปราณไีม่

ยอมลงนามรับทราบในบันทึกรายงานของเจ้าหน้าที่	จึงน่าเชื่อว่านางสาวปราณี

ยงัไม่สามารถปรบัปรงุแก้ไขปัญหาของกล่ินมลูสกุรมใิห้กระทบต่อประชาชนผูอ้ยู่

อาศัยใกล้เคียง	ข้ออ้างของนางสาวปราณีจึงฟังไม่ขึ้น

	 จากคดีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 เหตุเดือดร้อนร�าคาญท่ีเกิดขึ้นเป็น

ภาระหน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ต้องด�าเนนิการระงับเหตดุงักล่าว

ให้หมดไป	เพือ่จดัการสภาพแวดล้อมมใิห้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน	
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เมือ่มผีูร้้องเรยีนหรอืประสบเหตรุ�าคาญด้วยตนเองโดยไม่มผีูร้้องเรยีนกต็าม	และ

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่จริงในขณะที่ออกค�าสั่ง	

ประกอบกับการปฏบิตัใิห้เป็นไปอย่างถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ในทุกขัน้ตอนและ

วธิกีารตามทีก่ฎหมายก�าหนดทีใ่ห้อ�านาจในการออกค�าสัง่	ค�าสัง่ทางปกครองนัน้

จงึจะเป็นค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมาย	ส�าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ

และมาตรการในกฎกระทรวง	 ประกาศกระทรวง	 และข้อก�าหนดของท้องถิ่น

นั้นๆ	ด้วย	



	 นายธนวัฒน์	 (ผู้ฟ้องคดี)	 ประกอบอาชีพท�านา	 ท�าสวนชะอม	 และสวน 

หน่อไม้ฝรัง่	อยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในช่วงปี	๒๕๔๒	ได้รับความเสยีหาย 

จากโรงเลีย้งสกุร ๒	และกจิการเพาะเล้ียงลูกไร๓	ทีถ่่ายเทน�า้เสยีทกุวนัเป็นปรมิาณ

มากไหลเข้าท่วมที่นา	 สวนชะอม	 และสวนหน่อไม้ฝรั่งของตนตลอดปี	 จนไม่

สามารถเพาะปลูกได้	 รวมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นบริเวณกว้าง	 ผู้ฟ้องคดี

และผู้ได้รับความเสียหายคนอื่นๆ	 ได้ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ประชุมเพื่อเจรจาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ผูเ้กีย่วข้องกบัผูร้้องเรยีน	สรปุว่าจะแก้ไขปัญหานีเ้ป็นการเร่งด่วน	แต่เมือ่ระยะเวลา

ล่วงเลยมานานก็มิได้มีการแก้ไขปัญหาให้แต่อย่างใด	 ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ไขความ

เดือดร้อนด้วยตนเอง	 โดยถมท่ีสวนชะอมและสวนหน่อไม้ให้สูงขึ้นอีก	 ๑	 เมตร	

และท�าคนัดนิล้อมรอบทีน่าและสวน	ต้องปรบัสภาพพ้ืนท่ีพรวนดนิ	และปรบัแต่ง

ทีส่วนเพือ่ปลกูชะอม	รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงนิ	๓๘๔,๘๐๐	บาท	และขาดรายได้การตดั

ก่อเหตุร�ำคำญเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่ำเสียหำย
พร้อมดอกเบี้ย

สุวรรณำ จีรโภคกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

	 ๑.	กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

	 (๑)	 การเลี้ยงสัตว์บก	สัตว์ปีก	สัตว์น�้า	สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
๓	กลุ่มกิจการเดียวกันกับ	(๑)	อ้างแล้วข้างต้น

45{ }
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ยอดชะอมไป	๖	เดือน	เป็นเงิน	๔๘,๐๐๐	บาท	ต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม	

๒๕๔๓	 ผู้ประกอบกิจการเล้ียงลูกไรได้สูบน�้าท้ิงจากบ่อเพาะเลี้ยงลูกไรทิ้งใน 

ล�ารางสาธารณะที่กรมชลประทานได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในการน�า

น�า้ไปใช้ในการอปุโภคบริโภค	เลีย้งสตัว์	และท�าการเกษตร	ซ่ึงท�าให้น�า้เสยีตลอด	

ล�ารางสาธารณะ	 และน�้าเสียบางส่วนไหลเข้าท่วมบ่อเลี้ยงปลา	 บ่อน�้ากินน�้าใช้

ประจ�าบ้าน	ท�าให้ปลาตายเสียหายคิดเป็นเงนิ	๔๐,๐๐๐	บาท	ผูฟ้้องคดจึีงต้องซือ้

น�้าประปามาใช้นาน	๔๘	เดือน	เป็นเงิน	๑๔,๔๐๐	บาท	และเมื่อมีนาคม	๒๕๔๕	 

ผูฟ้้องคดยีงัได้ร้องเรียนด้วยวาจาต่อปลัดอ�าเภอซึง่เป็นผูก้�ากบัดแูลองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแห่งนั้น	 ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ปลัดอ�าเภอได้สั่งการให้

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา	 ๑	 เดือน	

แต่จนกระทัง่ถงึขณะทีผู่ฟ้้องคดนี�าคดฟ้ีองต่อศาลปกครอง	นายกองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล	(ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒)	และปลัดอ�าเภอ	(ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๓)	ยังคงละเลย

ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั	ิท�าให้ผูฟ้้องคดไีด้รบัความเสยีหาย

เพิ่มขึ้นจากการที่ต้องสูบน�้าจากบ่อประจ�าบ้านไปรดขิงที่เพาะไว้ท�าให้ขิงแก่และ

ขิงอ่อนเน่าเสียไป	๑๑,๗๐๐	กิโลกรัม	รวมเป็นเงิน	๑๕๓,๐๐๐	บาท	จึงขอให้ศาล

มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	ดังนี้

	 ๑)	ให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑)	 และนายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒)	 ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน	

๖๔๐,๒๐๐	บาท	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	๗.๕	ต่อปี	นับแต่วันฟ้องจนกว่า

จะช�าระเสร็จ

	 ๒)	ให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด
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	 ๓)	ให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 

ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แทนผู้ฟ้องคดี

 ศาลปกครองจงัหวดันครปฐมได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่๘๙๔/ 

๒๕๔๙ ดังนี้

	 ๑.	 ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลปฏบัิตหิน้าท่ีตามมาตรา	๒๗ ๔	แห่ง 

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	โดยออกค�าสัง่ให้ผูป้ระกอบกิจการ

เพาะเลีย้งลกูไรและเจ้าของฟาร์มเล้ียงสุกรระงบัเหตรุ�าคาญอนัเกดิจากการปล่อย

หรือเททิ้งน�้าเสียลงสู่ที่ดินของผู้ร้องและคลองหรือล�ารางสาธารณะ	 รวมท้ัง

ก�าหนดวธิกีารตามท่ีสมควรเพือ่ป้องกนัเหตุร�าคาญมใิห้เกดิขึน้ต่อไป	ทัง้นี	้ภายใน

ก�าหนด	๓๐	วันนับแต่วันที่มีค�าพิพากษา	

	 ๒.	 ให้นายอ�าเภอก�ากบัดูแลนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้ปฏบิตัติาม

ค�าพิพากษาโดยเคร่งครัด	

	 ๓.	ค�าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

	 ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะไม่เห็นพ้องด้วยที่ 

วินิจฉัยว่า	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ได้กระท�าละเมิดและไม่ต้อง 

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตน	 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า	 ตนได้รับความ 

เดือดร้อนเสียหายตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เกิดจากการท่ีนายกองค์การบริหาร 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๔	 มาตรา	 ๒๗	 ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ	 ให้เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด

เหตรุ�าคาญนัน้	ระงบัหรอืป้องกนัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่	และถ้าเหน็สมควร

จะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญนั้น	 หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มี

เหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต	ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
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ส่วนต�าบลและนายอ�าเภอละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้

ต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันผลในอันที่จะเกิดขึ้นแก่ตน	จึงเป็นการกระท�าที่จงใจหรือ

ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงจนท�าให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายมาก	ไม่สามารถประกอบ

อาชีพได้

 ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่  

อ. ๓๕๗/๒๕๕๒	 โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 เมื่อศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า 

องค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	 และผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ค�าพิพากษาใน

ประเด็นนี้จึงถึงที่สุด	 จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามอุทธรณ์ว่าการละเลยต่อ

หน้าทีน่ัน้เป็นการกระท�าละเมดิต่อผูฟ้้องคดหีรอืไม่	ศาลเหน็ว่าเมือ่ข้อเท็จจรงิรบั

ฟังเป็นยตุว่ิาผูฟ้้องคดไีด้ไปร้องเรียนต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(ผูถ้กูฟ้อง

คดทีี	่๒)	ตัง้แต่วนัที	่๒	กรกฎาคม	๒๕๔๒	และร้องเรยีนต่อปลดัอ�าเภอ	(ผูถ้กูฟ้อง

คดทีี	่๓)	จนถงึเดอืนมนีาคม	๒๕๔๕	ว่าได้รับความเดอืดร้อนเสียหายจากการท่ีโรง

เลี้ยงสุกรและผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงไร	ได้ถ่ายเทน�้าเสียออกมาเป็นจ�านวน

มาก	ท�าให้น�า้เสยีไหลท่วมทีน่าทีส่วนไหลลงล�ารางสาธารณะ	ซึง่ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒	

ทราบและมหีน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๖๕ 

และมาตรา	๒๗	ต้องกระท�าเพือ่ระงบัหรอืหาวธิกีารป้องกันเหตรุ�าคาญท่ีจะท�าให้

เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น	 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 กลับเพิกเฉย	 มิได้กระท�า

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๕	 มาตรา	 ๒๖	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะ	

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	

ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี ้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้
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ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	ความเสยีหายของผูฟ้้องคดีจึงเป็นความเสยีหายโดยตรง 

จากการที่ผู ้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๒	 ละเลยต่อหน้าท่ีแม้จะเกิดจากการกระท�าของ

บุคคลอื่นอยู่ด้วย	แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ก็ยังต้องรับผิดชอบในส่วนของตน	ดังนั้น 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย	 ตามมาตรา	 ๔๒๐	 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖	 ประกอบมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	๒๕๓๙ ๗	คดมีปีระเดน็ทีต้่องพจิารณา

ต่อไปว่า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลจะต้องได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการ 

กระท�าละเมิดของนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแก่ผูเ้สยีหาย	ตามท่ีผูฟ้้องคดซีึง่

เป็นผู้เสียหายกล่าวอ้างเรียกค่าเสียหายจึงมีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาล 

เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงท่ีเป็นข้ออ้างในเบ้ืองต้น	 ส�าหรับค่าเสียหายจะพึงใช้ 

เพียงใดศาลมีอ�านาจก�าหนดให้ได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด 

ตามมาตรา	 ๔๓๘	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๘	 เมื่อพิจารณาแล้ว 

๖	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 มาตรา	 ๔๒๐	 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	 ท�าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 

ถึงแก่ชีวิตก็ดี	แก่ร่างกายก็ดี	อนามัยก็ดี	เสรีภาพก็ดี	ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี	ท่านว่าผู้นั้น

ท�าละเมิดจ�าต้องใช้ค่าสินไหมเพื่อการนั้น
๗	พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 มาตรา	๕	หน่วยงานของรฐัต้องรับผดิต่อผูเ้สยีหายในผลแห่งละเมดิทีเ่จ้าหน้าทีข่องตนได้กระท�า

ในการปฏบิติัหน้าที	่ในกรณนีีผู้เ้สียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวได้โดยตรง	แต่จะฟ้องเจ้าหน้าท่ี

ไม่ได้
๘	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 มาตรา	 ๔๓๘	 ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น	 ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่

พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

	 อนึ่ง	ค่าสินไหมทดแทนนั้น	ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด	หรือใช้

ราคาทรพัย์สนินัน้	รวมท้ังค่าเสียหายอนัจะพงึบงัคบัให้ใช้เพือ่ความเสยีหายอย่างใดๆ	อนัได้ก่อขึน้นัน้ด้วย
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ศาลเหน็ว่า	กรณค่ีาถมดนิให้สงูขึน้อกี	๑	เมตร	เป็นเงนิ	๒๓๘,๐๐๐	บาท	เป็นการที ่

ผูเ้สยีหายได้ประโยชน์จากการป้องกนัน�า้ซึง่ไหลตามธรรมดาจากทีส่งูมาในทีด่นิ 

ของผู้เสียหาย	 อีกท้ังการป้องกันน�้าเสียมิให้ไหลมาท่วมที่ดินของผู้เสียหาย

สามารถกระท�าได้โดยการท�าคันดินล้อมรอบที่ดิน	 ศาลไม่อาจรับฟังว่าได้รับ

ความเสียหายโดยตรงกรณีนี้	 ส่วนค่าใช้จ่ายกรณียกร่องสวนท�าคันดินล้อมรอบ 

ที่สวนเป็นเงิน	 ๗๖,๐๐๐	 บาท	 ตามใบส่งสินค้าเป็นการท�าแนวดินส�าหรับ 

กัน้น�า้และท�าสนัดนิเพือ่เพราะปลกูเป็นความเสยีหายจากการท่ีน�า้เสยีไหลเข้ามา

ท่วมที่สวนของผู้เสียหายอันเนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลมิได้ออกค�าสั่ง

ระงับการปล่อยน�้าเสียของผู้ประกอบกิจการเพาะเล้ียงลูกไร	 จึงต้องเพาะปลูก

พืชสวนใหม่จึงชอบที่จะได้รับชดใช้ในส่วนนี้	 ส่วนค่าเสียหายจากการใช้รถไถ 

ปรบัแต่งทีส่วน	เป็นเงนิ	๒,๔๐๐	บาทและใช้รถไถตพีรวนดนิเป็นเงิน	๓,๖๐๐	บาท 

เป็นการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกจากการท่ีพืชสวนต้องล้มตาย	 จึงชอบ

ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายเช่นกัน	 ส่วนค่าเสียหายจากการใช้คนงานใน

การปลูกชะอมจ�านวน	 ๓	 คนนาน	 ๖	 เดือนละ	 ๑๐,๘๐๐	 บาทนั้น	 เห็นว่าไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงที่ท�าให้เชื่อได้ว่าการปลูกชะอมจะขายได้	 เมื่อพิจารณา 

ถึงลักษณะความเสียหายแล้ว	 จึงเห็นควรก�าหนดให้เป็นเงิน	 ๓๒,๔๐๐	 บาท	 

ส่วนความเสียหายที่ขาดรายได้จากการขายชะออมนาน	 ๖	 เดือนๆเดือนละ	

๘,๐๐๐	บาท	เป็นเงิน	๔๘,๐๐๐	บาท	เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	ความเสียหาย

จากการขายชะอมเดือนละ	 ๘,๐๐๐	 บาท	 มิได้สูงเกินจริงจึงเห็นควรก�าหนด 

ค่าเสยีหายในส่วนนีเ้ป็นเงนิ	๔๘,๐๐๐	บาท	ส�าหรบัความเสยีหายจากปลาในบ่อ



ก่อเหตุร�ำคำญเป็นละเมิดต้องชดใช้ค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบี้ย
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ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง	ศาลจึงไม่อาจเชื่อว่าได้รับความเสียหายในส่วนนี้ได้	ส่วนที ่

ผูเ้สยีหายอ้างว่าต้องเสยีค่าน�า้ประปาเพือ่น�ามาบรโิภคนาน	๔๘	เดอืนๆ	ละ	๓๐๐	บาท 

เป็นเงิน	๑๔,๔๐๐	บาท	นั้น	ศาลเห็นว่าตามใบเสร็จรับเงินน�้าประปาแสดงการ

ใช้น�า้ทัง้หมด	ถอืเปน็การใชน้�้าประปาตามปกติวสิัยอยู่ก่อนเกิดเหตุละเมิด	จงึไม่

อาจก�าหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ได้	ส�าหรับค่าเสียหายที่ผู้เสียหายสูบน�้าเสียจาก

บ่อไปรดขิงท�าให้ขิงเน่าเสียนั้น	 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้เสียหายได้ร้องเรียน

ต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลและปลดัอ�าเภอให้ระงับการปล่อยน�า้เสยีแล้ว

ผู้เสียหายจึงรู้หรือควรรู้แล้วว่าน�้าเสียไหลเข้าบ่อของผู้เสียหาย	 การที่น�าน�้าในบ่อ 

ไปรดขิงจนท�าให้ขิงเน่าเสียจึงเกิดจากการกระท�าของผู้เสียหายเอง	 จึงไม่มีสิทธิ

ได้รับชดใช้ความเสียหายในส่วนนี้	 ดังนั้น	 ด้วยเหตุที่วินิจฉัยข้างต้นองค์การ

บริหารส่วนต�าบลจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท�าละเมิดของ 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่ผู้ฟ้องคดี	 เป็นเงิน	 ๑๖๒,๔๐๐	บาทและให้

ใช้ดอกเบี้ยร้อยละ	๗.๕	ต่อปี	นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จตามค�าขอของ 

ผู้เสียหาย	 ทั้งนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค�าพิพากษา	 ส่วนที่ขอให้ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และปลัดอ�าเภอ

ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนนั้น	 ไม่มี

บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	๒๕๔๒	บญัญตัใิห้คู่กรณต้ีองช�าระแทนคู่กรณอีกีฝ่ายหนึง่	ศาลปกครองจงึไม่

อาจพจิารณาให้ได้	และให้คนืเงนิค่าธรรมเนยีมศาลในศาลปกครองชัน้ต้นและใน

ชัน้อทุธรณ์ตามส่วนของการชนะคดแีก่ผูเ้สยีหาย	นอกจากท่ีแก้คงให้เป็นไปตาม

ค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
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	 จากกรณีตัวอย่างข้างต้นเห็นได้ว่า	 ราชการส่วนท้องถิ่นพึงต้องปฏิบัติ

ตามภาระหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด ทั้งต้องให้อ�านาจออกค�าสั่งเพื่อระงับเหต ุ

เดือดร้อนร�าคาญอันเกิดจากการด�าเนินการของสถานประกอบกิจการ	 ซึ่งมี 

ผลกระทบต่อประชาชนจนก่อให้ความเสยีหายแก่ส่วนรวมแล้วนัน้	หากราชการ

ท้องถ่ินเพิกเฉยมิได้ใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์อย่าง

รวดเรว็ และทนัต่อสถานการณ์แล้ว	จะถอืได้ว่าละเลยต่อหน้าท่ีตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร	 ดังนั้น	 ราชการส่วนท้องถ่ินจึงต้อง 

รบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้สยีหายตามความเป็นจรงิแห่งพยาน

หลักฐานที่เกิดขึ้นจากมูลละเมิดนั้น

 

 



	 นายสรุศักดิ	์มท่ีีดนิ	๕	ไร่	๔๐	ตารางวา	อยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	นายทัศพงษ์ได้ด�าเนินกิจการเลี้ยงสุกร ๒	 ชื่ออาคเนย์ฟาร์ม	 

ต้ังอยู่ติดกับที่ดินของนายสุรศักดิ์	 โดยขอขุดบ่อบ�าบัดน�้าเสียชิดแนวเขตที่ดิน 

ของนายสุรศักดิ์	ท�าให้น�้าเสียในบ่อบ�าบัดไหลล้นเข้ามาในที่ดินและสระน�้าของ 

นายสรุศักด์ิ	แล้วไหลออกไปสูท่างสาธารณะด้านหน้าทีด่นิของนายสรุศกัดิ	์ท�าให้

ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกไว้ตาย	 นายสุรศักดิ์จึงได้ 

ร้องเรียนป็นหนังสือต่อหน่วยราชการ	๓	 แห่ง	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	

จังหวัดมหาสารคาม	 และอ�าเภออ�าเภอเชียงยืน	 ว่าอาคเนย์ฟาร์มปล่อยน�้าเสีย	

ของเสีย	อากาศเสีย	มลพิษ	และวัตถุอันตรายที่เป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ลงใน

ที่ดินของตนและทางสาธารณะท�าให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจ�านวนมาก	ขอให ้

หน่วยงานดังกล่าวด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อแก้ไขเหต ุ

เดือดร้อนนั้น	 และยังร้องเรียนต่อปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามว่าอาคเนย์ฟาร์ม

ฟ้องต่อศำลได้ ต้องไม่พ้นเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด
เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ�ำเป็นอื่น

สุวรรณำ จีรโภคกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
๒	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

		๑.	กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

	 (๑)	 การเลี้ยงสัตว์บก	สัตว์ปีก	สัตว์น�้า	สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
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ฟ้องต่อศาลได้ ต้องไม่พ้นเวลาที่กฎหมายก�าหนดเว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ�าเป็นอื่น
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ท�าให้ถือได้ว่านายทัศพงษ์มีความผิดตามฟ้อง	และมีค�าพิพากษาลงโทษนายทัศพงษ์

จ�าคกุ	๖	เดือน	จากข้อเท็จจริงเห็นว่าการกระท�าของหน่วยงานราชการทัง้	๕	แห่ง	

ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 จังหวัดมหาสารคาม	 อ�าเภอเชียงยืน	 ปศุสัตว์

จังหวัดมหาสารคาม	 และกรมควบคุมมลพิษ	 เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	 กล่าวคือต้องด�าเนินการกับอาคเนย์ฟาร์มตาม

อ�านาจหน้าที	่ทีก่ฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุและค�าสัง่ของกรมควบคมุมลพิษ

ก�าหนดไว้	แต่ไม่ได้ด�าเนินการแต่อย่างใดกลับปล่อยให้น�้าเสียจากอาคเนย์ฟาร์ม

ไหลลงที่ดินของนายสุรศักดิ์	(ผู้ฟ้องคดี)	จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง	รวมทั้ง

ฟ้องอาคเนย์ฟาร์มร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีเดียวกันนี้ด้วย	 ส่วนในคดีแพ่งยังไม่มี

การฟ้องคดีต่อศาลแพ่งแต่อย่างใด

 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗/๒๕๕๒	โดย

พิเคราะห์แล้วเห็นว่านายสุรศักด์ิมีกรณีพิพาทกับอาคเนย์ฟาร์มเป็นคดีอาญา	 

เนื่องจากน�้าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรไหลซึมก่อเหตุเดือดร้อนเสียหายให้กับ 

นายสรุศกัดิจ์รงิ	ท้ังได้มกีารท�าบันทึกความตกลงกนัว่าอาคเนย์ฟาร์มต้องปรับปรงุ

บ่อรบัน�า้เสยีเพือ่แก้ไขเหตเุดอืดร้อนทีเ่กดิข้ึนนัน้	แต่ก็มไิด้ด�าเนนิการตามบนัทกึ

ดังกล่าวในทันที	เป็นเหตุให้ต้นไม้ของผู้เสียหายยืนต้นตาย	ท�าให้นายสุรศักดิ์จึง

ร้องทกุข์ด�าเนนิคดกีบัอาคเนย์ฟาร์มฐานท�าให้เสยีทรพัย์อกีครัง้	อาคเนย์ฟาร์มจงึ

ด�าเนินการแก้ไขซ่อมแซมคนัดนินัน้ในเวลาต่อมาก่อนน�าคดมีาฟ้องศาลปกครอง	

และไม่ปรากฏหลักฐานว่าปัจจุบันนายสุรศักด์ิมีหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงาน

ราชการทัง้	๕	แห่ง	ว่ายงัคงได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายและประสงค์ให้หน่วยงาน 

ที่ถูกฟ้องคดีทั้งห้าปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดอย่างไร	 กรณีจึงต้อง 

รับฟังได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายของนายสุรศักดิ์ได้รับการแก้ไขก่อนน�าคด ี
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มาฟ้องต่อศาลปกครองแล้ว	และไม่ปรากฏว่าปัจจบุนัรวมทัง้อนาคตนายสรุศกัดิ์

จะยงัคงได้รับความเดือดร้อนหรืออาจจะเดือดร้อนเสยีหายทีจ่ะต้องให้หน่วยงาน 

ราชการทั้ง	 ๕	 แห่ง	 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติอย่างไร	 

เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง  

แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๓ 

อันจะท�าให้นายสุรศักดิ์มีสิทธ์ิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้	 ศาลปกครองชั้นต้น 

จึงมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ 

นายสุรศักดิ์จึงยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด

 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งที่ ๑๖๓/๒๕๕๓	 โดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	

มาตรา	๔๒	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้นั้น

มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามค�าสั่งของศาลปกครอง

ชั้นต้นนั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย	 คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา

ต่อไปว่า	 นายสุรศักดิ์น�าคดีมาฟ้องภายในก�าหนดเวลาตามกฎหมายหรือไม	่ 

๓	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 มาตรา	๔๒	ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง	 หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครองตาม
มาตรา	 ๙	 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น	 ต้องมี 
ค�าบังคับตามที่ก�าหนดในมาตรา	๗๒	ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒
๔	 มาตรา	 ๔๙	 	 การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้	 หรือควรรู้ถึงเหต ุ
แห่งการฟ้องคดี	หรอืนบัแต่วนัทีพ้่นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ฟ้้องคดีได้มหีนงัสอืร้องขอต่อหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจง 
จากหน่วยงานทางปกครอง	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือได้รับแต่เป็นค�าชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผล
แล้วแต่กรณี	เว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๕	มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

	 (๒)	 คดพีพิาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ามที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า	มาตรา	๔๙ ๔	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ก�าหนดให้ผูฟ้้องคดต้ีองย่ืนฟ้องภายใน	

๙๐	วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี	เมื่อนายสุรศักดิ์ฟ้องว่าตน

ได้รับความเดือดร้อนร�าคาญจากการท่ี	 อาคเนย์ฟาร์มได้ปล่อยน�้าเสีย	 ของเสีย	

อากาศเสีย	 มลพิษ	 และวัตถุอันตรายท่ีเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสุกรลงใน

ทีด่นิของตนและทางสาธารณะข้างเคยีงเป็นจ�านวนมาก	ทัง้ได้ร้องขอให้หน่วยงาน

ราชการทั้ง	๕	แห่ง	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑)	จังหวัด

มหาสารคาม	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒)	 อ�าเภอเชียงยืน	 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓)	 ปศุสัตว์

จังหวัดมหาสารคาม	 (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๔)	 และกรมควบคุมมลพิษ	 (ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่	๕)	ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�าคาญ 

ดังกล่าว	รวมทั้งทวงถามการปฏิบัติงานอีก	๒	ครั้ง	แต่หน่วยงานทั้ง	๕	แห่ง	มิได้

ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนแต่อย่างใด	 กรณีจึงเป็น

คดีพิพาทตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๒)๕	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
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และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภายใน	๙๐	วันนับ

แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง	หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจาก

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 หรือได้รับแต่เป็นค�าชี้แจงที่ผู้ฟ้อง

คดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลแล้วแต่กรณี	 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสุรศักดิ์ส�ารวจ

พบว่าต้นไม้ยืนต้นตาย	และได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง	๕	แห่งข้างต้น 

ขอให้ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเพื่อแก้ไขเหตุเดือดร้อนนั้น	 ซึ่ง

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้เก็บตัวอย่างน�้าเสียไปตรวจสอบ	และกรมควบคุม

มลพิษได้แจ้งว่ามีการออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้อาคเนย์ฟาร์มด�าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 หรือซ่อมแซมระบบบ�าบัดให้แล้วเสร็จภายใน	๙๐	 วัน	

พร้อมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรงุ	และให้องค์การบรหิารส่วนต�าบล

แจ้งผลการด�าเนินการเป็นหนังสือต่อนายสุรศักดิ์โดยแจ้งว่าอาคเนย์ฟาร์มได้ 

ด�าเนนิการถมคนัดนิให้มปีระสทิธภิาพพอทีจ่ะบ�าบดัน�า้เสยีภายในเวลาท่ีก�าหนด

ตามค�าส่ังของกรมควบคมุมลพษิแล้ว	แต่เมือ่นายสรุศกัดิย์งัไม่พอใจผลการด�าเนนิการ

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	นายสุรศักดิ์จะต้องยื่นฟ้องภายใน	๙๐	วันนับแต่

วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว	ซึ่งต้องยื่นฟ้อง	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง	เมื่อ

นายสุรศักดิ์ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเกินกว่า	๙๐	วัน	จึงเป็นการฟ้องคดี

เมือ่พ้นก�าหนดระยะเวลาการฟ้องตามมาตรา	๔๙	แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปรากฏ

ข้อความในค�าชี้แจงของจังหวัดมหาสารคามและกรมควบคุมมลพิษ	 ซ่ึงแจ้งให้
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๖ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒

 มาตรา	๕๒	การฟ้องคดปีกครองทีเ่ก่ียวกบัการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะหรอืสถานะของบคุคล

จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้

 การฟ้องคดปีกครองท่ียืน่เมือ่พ้นก�าหนดเวลาการฟ้องคดแีล้ว	ถ้าศาลปกครองเหน็ว่าคดทีีย่ืน่ฟ้องนัน้

จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจ�าเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีค�าขอ	ศาลปกครองจะรับไว้

พิจารณาก็ได้

นายสุรศกัดิท์ราบว่าจะตดิตามผลการแก้ไขปรับปรงุดงักล่าวต่อไป	ย่อมท�าให้นาย

สรุศกัด์ิเข้าใจว่าหน่วยงานราชการท้ัง	๕	แห่งไม่ได้ด�าเนนิการแก้ไขความเดอืดร้อน

หรอืเสยีหายท่ีเกดิขึน้ให้หมดไปโดยส้ินเชงิ	นายสุรศกัดิจ์งึได้ร้องทกุข์กล่าวโทษต่อ

อาคเนย์ฟาร์มอีกเป็นครั้งที่	 ๒	กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจ�าเป็นอื่นที่ศาลปกครอง 

จะรับค�าฟ้องนี้ไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๖ การทีศ่าลปกครองชัน้ต้น

มีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้น 

ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นฟ้องด้วย จึงมีค�าสั่งกลับค�าสั่งของศาลปกครองชั้น

ต้นเป็นให้รับค�าฟ้องไว้พิจารณา	(กรณีนี้	ศาลปกครองสูงสุดจะส่งเรื่องกลับไป

ยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณาใหม่)

	 จากคดีตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า	 เมื่อมีเหตุเดือดร้อนร�าคาญเกิดขึ้นใน

พื้นที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นใดแล้ว	จ�าเป็นที่ราชการส่วนท้องถิ่น

น้ันๆ ต้องด�าเนินการระงับเหตุร�าคาญให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 

เสยีหายจากการประกอบกจิการของเอกชน	โดยใช้อ�านาจออกกฎ ค�าส่ังหรือการ 

กระท�าอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องกระท�าเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น 

หมดสิ้นไป	 อีกทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 
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บรูณาการร่วมกัน	กล่าวคอืหน่วยงานทีม่อี�านาจก�ากบัดแูลต้องตดิตามและก�ากับ

ดูแลอย่างจริงจัง	 เพ่ือให้เหตุเดือดร้อนร�าคาญนั้นหมดสิ้นไปเช่นกัน	 ในกรณีท่ีมี

เหตุร�าคาญเกิดขึ้นแล้วแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนก็ตาม	 เม่ือพบเห็นว่ามีเหตุที่อาจเป็น

อันตรายต่อประชาชนเกิดขึ้นแล้ว ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะ

ต้องระงับเหตุร�าคาญให้หมดสิ้นไป	 ตามมาตรา	 ๒๖	 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๗	ส�าหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายต้องรับทราบ

ถึงสทิธแิละหน้าทีใ่นการฟ้องคดทีางปกครองว่าจะกระท�าได้ต่อเม่ือมกีารด�าเนนิ

การตามขั้นตอน	วิธีการ	และเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้มีการสั่งการ	หรือมิได้

มกีารสัง่การภายในเวลาอันสมควร	ซึง่ตามพระราชบญัญตัวิธีิปฏบิตัริาชการทาง

ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	ก�าหนดให้ภายใน	๙๐	วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะฟ้องคดี	

หรือภายในเวลาที่กฎหมายเฉพาะได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องใช้บังคับ	

เว้นแต่ถ้าศาลพจิารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ส่วนรวมหรือ 

มีเหตุจ�าเป็นอื่นโดยศาลเห็นคู่กรณีมีค�าขอ ศาลปกครองจะรับค�าฟ้องนั้น 

ไว้พิจารณาก็ได้

๗	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	 ๒๖	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในที่หรือทาง

สาธารณะหรือสถานท่ีเอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	 ตลอดทั้งการดูแล	 ปรับปรุง	 บ�ารุงรักษา

บรรดาถนน	ทางบก	ทางน�้า	 รางระบายน�้า	คู	 คลอง	และสถานที่ต่างๆ	 ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุ

ร�าคาญ	ในการนี้	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุ

ร�าคาญต่างๆ	ได้



	 “window	dressing”

	 จั่วหัวขึ้นมาเช่นนี้ผู ้อ่านคงจะสงสัยแน่ๆ	 ว่า	 ผักชี	 หน้าต่าง	 แล้วก็...

dressing	ที่จะหมายถึง	การแต่งตัว	หรือจะหมายถึงน�้าสลัด	หรือจะหมายถึงผ้า

ปิดแผล	จะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

	 ช้าก่อนท่านทั้งหลาย...อย่าเพิ่งเปิดข้ามหน้านี้ไปจะเป็นพระคุณ

	 อันข้อความ	“window	dressing”	แปลว่า	เครื่องประดับที่หน้าต่างที่ดู

สวยงามจากภายนอกแต่ในบ้านล่ะท่านสวยงามด้วยหรือไม่	อืม..ที่จริงคือคนละ

เรื่องเลย…

	 “When	the	boss	visits	 the	office,	everybody	tidies	up	their	

desks	and	pretends	to	work.	But	 I	 think	the	boss	knows	 it’s	 just	

window	dressing.”

	 ประโยคนี้ก็คือความหมายของ	“window	dressing”	ความว่า

ร�ำคำญบ่อขยะ

ร.ท.หญิง ณิชำรัศม์ ปัญจจิตรำพัฒน์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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	 “เมือ่เจ้านายมาเยีย่มส�านกังาน	พนกังานทกุคนจดัโต๊ะให้ดเูรยีบร้อย	และ

กแ็กล้งท�างานหนกั	แต่ฉนัคิดว่าเจ้านายคงรู้ว่าเป็นเพยีงหน้าต่างทีต่กแต่งสวยงาม

เท่านั้นแต่ในบ้านคนละเรื่อง”

	 ถึงบรรทัดน้ีผู้อ่านคงรู้แล้วว่าก�าลังหมายถึง	 “ผักชีโรยหน้า”	 แบบไทยๆ	

นัน่แหละ	ซึง่ถงึอย่างไรกพ็อจะช่วยให้เกดิความรูส้กึดีๆ 	ขึน้มาบ้างเหมอืนน�าผกัชี

มาโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวให้หอมๆ	ชวนลิ้มลอง

	 ผิดกันก็ตรงที่เรื่องนี้ถึงจะใช้	“ผักชี”	มา	“โรยหน้า”	ก็ช่วยไมไหว

	 เรือ่งของเรือ่งนีเ้กดิขึน้ท่ีปทุมธาน.ี..	คุณยวุดแีละพรรคพวกยืน่ฟ้องต่อศาล 

ปกครองกลางว่าได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง 

ทัง้ยังเกิดภาวะมลพษิเนือ่งจากบ่อขยะนัน้มนี�า้ขงัและมกีารสบูน�า้ออกไปทิง้บรเิวณ

นอกพืน้ทีจ่นส่งผลต่อคณุภาพน�า้ของคลองธรรมชาตท่ีิอยู่ใกล้เคยีงรวมท้ังนาข้าว

ของประชาชน	จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

	 ข้อใหญ่ใจความของปัญหาท่ีเกิดขึ้นสรุปว่า	 กระทาชายนายหนึ่งได้รับ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยได้รับประโยชน์

ตอบแทนโดยการคิดค่าบริการตามมาตรา	๑๙	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ.	๒๕๓๕ ๒	โดยเช่าที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อดิน	เนื้อที่ขนาดประมาณ	

๒๒	ไร่	ความกว้าง	๑๒๕	เมตร	ความยาว	๒๐๐	เมตร	และลึก	๒๐	เมตรโดย

๒	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 มาตรา	๑๙	ห้ามมิให้ผู้ใดด�าเนินกิจการรับท�าการเก็บ	ขน	หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูล	หรือมูลฝอย	

โดยท�าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ	เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ร�ำคำญบ่อขยะ
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ประมาณ	 การด�าเนินกิจการของนายคนนี้กระท�าโดยไม่มีการออกแบบและ

ก่อสร้างระบบป้องกันการรั่วซึมของน�้าเสียสู่ชั้นใต้ดิน	 ไม่มีการบดอัดพื้นและ

ผนังบ่อด้วยช้ันดินเหนียวหรือปูพื้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึมแต่อย่างใด	 ใน

แต่ละวันกิจการของนายคนนี้ได้น�าขยะมูลฝอยมาทิ้งเฉลี่ยวันละ	 ๕๕	 ตัน	 โดย

ไม่มีการกลบทับด้วยดินเพื่อลดปัญหากล่ินและแมลง	 ไม่มีการติดตั้งท่อระบาย

ก๊าซ	รวมทัง้ไม่มรีะบบน�าน�า้เสยีไปบ�าบดั	ท�าให้มผีลกระทบเรือ่งกลิน่เหม็นอย่าง

รุนแรงต่อชุมชนที่อยู่ใต้ลม

	 คณุยวุดแีละพรรคพวกจงึน�าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง	และศาลปกครอง

กลาง	(ศาลปกครองชั้นต้น)	รับค�าฟ้องเป็นคดีหมายเลขด�าที่	๖๕/๒๕๔๙

	 จะเห็นว่าการด�าเนินกิจการของพ่อรูปหล่อนายนี้แม้ว่าจะได้รับอนุญาต

แล้ว	กจ็ะต้องด�าเนนิการอย่างถกูสขุลกัษณะและถกูต้องตามหลกัวชิาการทัง้เรือ่ง

การออกแบบก่อสร้าง	 การจัดให้มีระบบป้องกันการรั่วซึมของน�้าเสียลงสู่ชั้น

ใต้ดนิ	การกลบทบัเพือ่ป้องกนัสัตว์แมลงพาหะน�าโรค	การจดัการเพ่ือป้องกันและ 

ลดกลิน่เหมน็	การจัดให้มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยี	รวมทัง้จดัให้มีการป้องกนัการเกดิเหตุ

เดือดร้อนร�าคาญต่างๆ

	 เห็นกันชัดๆ	อย่างนี้	บอกแล้วว่า	ผักชีก็ช่วยไม่ไหว

	 เมื่อศาลปกครองชั้นต้นไต่สวนแล้วจึงมีค�าสั่งให้	 ๑)	 เพิกถอนค�าสั่งของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีอ่นญุาตให้ด�าเนนิ

การรบัก�าจัดสิง่ปฏกิลูมลูฝอยในพืน้ทีน่ัน้	๒)	ห้ามมใิห้ผูใ้ดน�าขยะมาท้ิงในบรเิวณ

หมูบ้่านทีเ่ป็นพืน้ท่ีเกดิเหตนุัน้	และ	๓)	ให้ผูด้�าเนนิกจิการ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล 
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และนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ท�าการกลบบ่อขยะให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการ

และห้ามสูบน�้าในบ่อขยะไปทิ้งนอกบ่อขยะ

 งานนีศ้าลปกครองชัน้ต้นท่านเน้นว่า	ต้องด�าเนนิการกลบขยะอย่างถกูต้อง

ตามหลักวิชาการนะจ๊ะ	ไม่ใช่ท�าแบบผักชีโรยหน้านะจ๊ะ	เอวัง...



	 คุณอัมพรเป็นอีกคนหนึ่งท่ีสนใจจะท�าธุรกิจ	 จึงได้พยายามหาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ	 ประกอบกับเป็นคนรักส่ิงแวดล้อม	 เลยคิดว่าน่าจะท�ากิจการอะไร 

สักอย่างที่เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยและได้เงินด้วย	 ซ่ึงเดี๋ยวนี้มีคนท�า

ธุรกิจประเภทนี้กันมากขึ้น	มีข้อมูลให้หาได้ทางอินเตอร์เน็ท	มีการตั้งเป็นชมรม	

มีแม้กระทั่งการท�าเป็นธุรกิจแฟรนไซส์	 ในที่สุดจึงตัดสินใจที่จะประกอบธุรกิจ

เกีย่วกบัการซือ้ขายสิง่ของทีช่�ารดุหรอืไม่ใช้แล้ว	หรอืเรยีกกนัเก๋ๆ	ว่ากจิการรบัซือ้

ของรีไซเคิลน่ันเอง	 ด้วยความมุ่งมั่นคุณอัมพรจึงไปด�าเนินการขอรับใบอนุญาต

ต่อฝ่ายสิง่แวดล้อมและสขุาภบิาลทีส่�านกังานเขตแห่งหนึง่ของกรุงเทพมหานคร

 ส�านกังานเขตพจิารณากิจการของคุณอมัพรว่าเข้าข่ายกจิการทีเ่ป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ	 ประเภทการสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีช�ารุด	 ใช้แล้วหรือเหลือใช้	 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและ 

นัดหมายเพื่อด�าเนินการตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต

กำรประกอบกิจกำรต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

ร.ท.หญิง ณิชำรัศม์ ปัญจจิตรำพัฒน์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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	 ด้วยความมั่นใจคุณอัมพรได้เร่ิมด�าเนินกิจการไปล่วงหน้า	 สิบวันให้หลัง 

คุณอัมพรได้รับจดหมายจากส�านักงานเขต	 ในจดหมายนั้นสรุปความได้ว่า

ส�านักงานเขตไม่สามารถออกใบอนุญาตได้เนื่องจากสถานประกอบกิจการของ

คณุอมัพรตัง้อยูใ่นบรเิวณทีขั่ดต่อกฎหมายว่าด้วยผังเมอืง	นาทีนัน้จะขดัหรอืไม่ขดั

กฎหมายไหนคุณอัมพรไม่รับรู้	รู้แต่ว่าขัดใจคุณอัมพรเป็นอย่างยิ่ง

	 คุณอัมพรจึงไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางว่า	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี 

ค�าสัง่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทีไ่ม่ออกใบอนญุาตประกอบกจิการประเภทการสะสม

วัตถุหรือสิ่งของที่ช�ารุด	 ใช้แล้ว	 หรือเหลือใช้	 ซึ่งคุณอัมพรด�าเนินการขอรับ 

ใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 ครั้งนั้น	ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง

	 คุณอัมพรจึงยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

	 เมือ่ศาลปกครองสงูสดุสบืความท่ีมาของเรือ่งจึงปรากฏว่า	ฝ่ายสิง่แวดล้อม

และสขุาภบิาลได้ตรวจสอบสถานประกอบกจิการก่อนการอนญุาตตามหลกัเกณฑ์

ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๔  

ทีอ่อกตามมาตรา	๓๒	ประกอบกบัมาตรา	๕๖	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ 

พ.ศ.	๒๕๓๕	ท้ังนียั้งต้องปฏบิติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องด้วย	จึงต้องน�าหลกัเกณฑ์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 และกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

มาประกอบการพิจารณาร่วมด้วย	จึงพบว่าสถานประกอบกิจการของคุณอัมพร

อยู่ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้าง	 ๘.๕	 เมตร	 ในท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 
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หนาแน่นน้อย	(สีเหลือง)	ประเภท	ย.๓	ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

ของกรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๙	ซึง่ทีด่นิดงักล่าว	ห้ามใช้ประโยชน์ทีด่นิในการ 

ซ้ือขายหรอืเก็บเศษวัสด	ุเว้นแต่ท่ีตัง้อยูริ่มถนนสาธารณะทีม่ขีนาดเขตทางไม่น้อย

กว่า	๑๐	เมตร	เมือ่เป็นดงันัน้เจ้าพนกังานท้องถิน่จงึไม่สามารถออกใบอนญุาตได้

	 ศาลปกครองสูงสุด	 (คดีหมายเลขแดงที่	 อ.๕๑/๒๕๕๓)	 พิเคราะห์แล้ว 

เห็นว่า	 ตามข้อ	 ๑๔	 วรรคแรก	 ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

กรงุเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๔๙	ก�าหนดให้ทีด่นิประเภท	ย.๓	ให้ใช้ประโยชน์ทีด่นิ

เพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	บ้านแถว	ห้องแถว	หรือตึกแถว..

และก�าหนดในวรรคสอง	 ก�าหนดว่าท่ีดินประเภทนี้	 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

กิจการ...(๒๑)	การซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ	เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่ม ี

ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า	๑๐	เมตร	ยาวต่อเนือ่งกนัโดยตลอดจนไปเชือ่มต่อกับถนน

สาธารณะอืน่ทีม่ขีนาดเขตทางไม่น้อยกว่า	๑๐	เมตร	ประกอบกับข้อ	๔๒	ก�าหนด

ให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ

ในเขตผงัเมอืงรวมปฏบัิติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี	้ดงัน้ัน	เมือ่เจ้าพนกังาน 

ท้องถิ่นได้ตรวจสอบว่าสถานท่ีตั้งเข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ผังเมืองจึงมีค�าสั่งไม ่อนุญาต	 การกระท�าดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย	 

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข

68{ }

 กฎหมายแต่ละฉบบัมเีจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้โดยเฉพาะ	ผูท้ีด่�าเนนิการ 

ส่ิงใดที่เก่ียวข้องกับกฎหมายฉบับใด	 หากปฏิบัติตามกฎหมายบางส่วนย่อมยัง

ไม่มีสิทธิ์โดยชอบที่สมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะด�าเนินการสิ่งนั้นได้



	 คุณสุวิมล	 เจ้าของร้าน	 “สุวิมลค้าของเก่า”	 แกะจดหมายฉบับหนึ่งออก

จากซอง	หลังจากอ่านจดหมายฉบับนั้น	เลือดฝาดบนใบหน้าของคุณสุวิมลก็สูบ

ฉดีมากกว่าปกต	ิใบหน้าทีบ่รรจงแต่งไว้ให้แก้มออกแดงเรือ่ๆ	อยู่แล้วแดงมากขึน้

ไปอีก	โดยเฉพาะลายมือและต�าแหน่งที่ลงนามท้ายจดหมายนั้นลงชื่อ	“.........”	

ต�าแหน่ง	“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”

	 ข้อความในจดหมายนั้นระบุว่า	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รับ

อทุธรณ์เรือ่งทีค่ณุสวุมิลขอให้ต่อใบอนญุาตกจิการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

ของคณุสวุมิล	ทีสู่อ้ตุส่าห์สาธยายในค�าอทุธรณ์ทีย่ืน่ไป	หน�าซ�า้ในจดหมายยงับอก

อกีว่าหากไม่พอใจให้น�าเร่ืองไปฟ้องต่อศาลปกครองได้ใน	๙๐	วนั	แล้วลงชือ่	นีเ่อง

เป็นสาเหตใุห้เลอืดฝาดบนใบหน้าของคณุสวุมิลสบูฉดีมากกว่าปกต	ิแต่เป็นเลอืดฝาด

ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าพลางคิดในใจว่า	ฮึ	 !	เรื่องอะไรชั้นจะยอม	

ท้าหรือ	เก้าสิบวันก็เก้าสิบวันสิ

	 อนัทีจ่รงิข้อความท่ีระบุให้คุณสุวิมลไปฟ้องศาลปกครองได้ในเวลา	๙๐	วนั

นั้นก็ไม่ใช่การท้าทายอะไร	 แต่เป็นการแจ้งให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิของตนตาม

กฎหมายเท่านั้นเอง	แต่ความรู้สึกชาวบ้านก็จะออกไปในแนวเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐ

ใช้อ�านาจบาตรใหญ่	คุณสุวิมลจึงตัดสินใจว่า	เจอกันที่ศาล

จะท�ำมำก่อนหรือท�ำทีหลังก็ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย

ร.ท.หญิง ณิชำรัศม์ ปัญจจิตรำพัฒน์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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	 ความเป็นมาของเรื่องมีอยู่ว่า	คุณสุวิมลประกอบอาชีพค้าของเก่ามากว่า	

๑๐	ปี	ได้รบัการต่อใบอนญุาตมาตลอดทกุปี	จนครัง้ล่าสดุได้รบัการต่อใบอนญุาต

ให้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า	 คุณสุวิมลก็ประกอบกิจการเรื่อยมาจนกระทั่ง	

ต่อมาเร่ิมมกีารร้องเรียนมาท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินว่ากิจการของคณุสวุมิลก่อความ

เดอืดร้อนร�าคาญ	ผลกระทบจากกจิการเป็นการไม่ปลอดภยัแก่ชวีติและทรพัย์สนิ

แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง	และขอให้ฝ่ายราชการย้ายกิจการออกจากชุมชน	

หากไม่ย้ายให้ก็ระงับการต่อใบอนุญาตค้าของเก่านั้นเสีย

	 เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียน	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

จึงมีค�าสั่งไม่ต่อใบอนุญาต	ซึ่งคุณสุวิมลก็ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งนั้น	แต่รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่รับอทุธรณ์	คุณสุวิมลจึงน�าเรือ่งไปฟ้องศาลปกครอง

ในครั้งนั้นศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง	 เป็นเหตุให้คุณสุวิมลย่ืนอุทธรณ์

ต่อศาลปกครองสูงสุด

	 เมื่อถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด	 ศาลได้พิเคราะห์หลักฐานข้อเท็จจริงรับฟัง 

ได้ว่า	 การประกอบกิจการของคุณสุวิมลก่อความเดือดร้อนร�าคาญ	 เช่นมีการ

กกัตนุกระดาษ	มกีารกองกระดาษและพลาสติกไว้ล่อแหลมต่อการเกิดอคัคภียัซ่ึง

เคยเกิดแล้วแต่ดับได้ทัน	ทิ้งสิ่งของเกลื่อนกลาด	เกิดความสกปรก	มีกลิ่นเหม็น

ไม่เป็นระเบียบ	 มีกลิ่นอับจากการหมักหมมของสิ่งต่างๆ	 อาจเป็นแหล่งเชื้อโรค 

ฝุน่จากเศษผ้า	ทีน่อนเก่า	นุน่	เศษแก้ว	เศษโลหะ	เศษเหลก็	เศษตะปตูกตามถนน

ท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา	มีเสียงดังจากการขนถ่ายสินค้า	การขนของ 

บริเวณหน้าสถานประกอบการซึ่งเป็นถนนที่คับแคบท�าให้การจราจรติดขัด	 

เกดิฝุน่ละออง	ก่อให้เกิดมลภาวะทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณ

ข้างเคียง	 อันเป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการ



จะท�ำมำก่อนหรือท�ำทีหลังก็ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย

71{ }

ขายทอดตลาดและการค้าของเก่า	พ.ศ.	๒๕๓๓	ออกตามความในพระราชบญัญตัิ 

ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 ซึ่งเป็นกิจการที่มีผล 

กระทบกับบุคคลทั่วไป	 โดยเจตนารมณ์ต้องการควบคุมดูแลการขายทอดตลาด

และค้าของเก่าเพ่ือความเป็นธรรมกับทุกคน	อนัเกีย่วด้วยความสงบเรยีบร้อยของ

ประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ	รวมทั้งขัดต่อพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๕	ว่าด้วยการกระท�าอันอาจก่อให้เกิด 

เหตุร�าคาญจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	การที่คุณสุวิมลไม่ได้

รับการต่อใบอนุญาตจึงชอบด้วยกฎหมาย

	 ลองนึกภาพกันดูเถอะ	การใช้ชีวิตประจ�าวันจะรู้สึกหวาดหวั่นสักเพียงใด

ถ้าต้องอยูท่่ามกลางความเสีย่งทัง้เศษฝุน่	เศษแก้ว	เศษโลหะ	เศษเหลก็	เศษตะปู	

ทีต่กตามถนน	เสยีงดงัโครมคราม	ความไร้ระเบียบจากรถขนถ่ายของเก่าทีท่�าให้

การจราจรในชุมชนติดขัด	 ทั้งยังล่อแหลมที่อาจเกิดอัคคีภัยได้อีก	 สรุปว่าการ

ประกอบกิจการของคุณสุวิมลก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง

 ดงันัน้	คดหีมายเลขแดงที	่อ.๕๔๐/๒๕๕๑	นี	้ศาลปกครองสงูสดุจงึพพิากษา

ยืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ยกอุทธรณ์	เป็นอันว่าต่างคนต่างกลับบ้าน

	 กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในหลายพื้นท่ี	 การต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบ

กิจการรายเดิมตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 แม้จะท�ามานานหลายปีแล้วก็ตาม	 หากพิจารณาข้อมูลจากการ 

ร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้ประกอบตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องโดยเฉพาะการกระท�าอนัอาจ

ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออาจ 
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เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 กรณีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นได้ออก 

ข้อบญัญตัท้ิองถิน่ควบคุมกิจการประเภทการสะสมวตัถหุรือสิง่ของท่ีช�ารดุใช้แล้ว

หรือเหลือใช้	 ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ด้วยแล้ว	

ปรากฏเป็นทีน่่าเช่ือว่าสถานประกอบการนัน้เป็นท่ีน่ารงัเกยีจ	ก่อความเดอืดร้อน

ร�าคาญให้แก่ประชาชน	ท้ังยงัอาจเกดิอัคคีภยัได้ง่าย	และยงัอาจเป็นแหล่งเชือ้โรค	

เจ้าพนักงานท้องถ่ินกอ็าจมคี�าสัง่ไม่ต่อใบอนญุาตได้	จงึถอืเป็นหลกัการได้ว่าการ

ด�าเนนิการทีก่ระท�ามาเป็นเวลายาวนานหรอืด�าเนนิการมาก่อนจะเกิดชุมชน	ไม่

ได้เป็นเหตุที่จะเกิดอภิสิทธิ์ในการละเมิดกฎหมายได้



	 นางสาวนรวรรณ	 ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัทเรียลเอสเตท

ปลูกสร้างอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่	(ความสูงเกินกว่า	๓๐	เมตร)	โดยระหว่าง

การก่อสร้างได้มีวัสดุอุปกรณ์ตกหล่นบนหลังคาบ้านหลายครั้ง	มีฝุ่นละอองและ 

เสียงดังรบกวนทั้งกลางวันและกลางคืน	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครได้ 

เข้ามาตรวจสอบและพบว่าบรเิวณทีก่่อสร้างอาคารดังกล่าวก่อให้เกิดเหตรุ�าคาญ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	จริง	แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่จัดการ

แก้ไข	 นางสาวนรวรรณจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองให้กรุงเทพมหานครช�าระเงิน	

๘,๐๐๐	บาท	พร้อมดอกเบี้ย	จากการจ้างซักเสื้อผ้าเดือนละ	๘๐๐	บาท	เพราะ

ไม่สามารถตากผ้าได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๕๑	ถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๒	เป็น

ระยะเวลา	๑๐	เดือน	และให้กรุงเทพมหานครจัดหาแพทย์	พยาบาล	มาตรวจ

หากนางสาวนรวรรณป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ	 ก็ให้กรุงเทพมหานคร 

รับผิดชอบเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางเพ่ือไปรักษาพยาบาลจนกว่าจะ 

หายเป็นปกติ

เหตุร�ำคำญไม่ต้องมีคนร้อง เจ้ำหน้ำที่ก็ต้องด�ำเนินกำร

วิภำ รุจิจนำกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดี

ออกจากสารบบความกบัให้คนืค่าธรรมเนยีมศาลทัง้หมดให้แก่นางสาวนรวรรณ

เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ก่อนฟ้องคดีนี้	 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่นางสาว

นรวรรณได้มีหนังสือร้องขอต่อกรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อ

ให้ระงับเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากการก่อสร้างอาคารของบริษัทเรียลเอสเตท

แต่อย่างใด	 ดังน้ัน	 กรณีนี้ยังไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทใดอันเกิดจากการท่ี

กรงุเทพมหานครละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบิตัิ

หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	 ค�าฟ้องนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ

การกระท�าละเมดิของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัอนัเกิดจากการ

ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตัหิรอืปฏบัิติหน้าท่ีล่าช้าเกิน

สมควรตามมาตรา	๙	วรรคหนึง่	(๓)	แห่งพระราชบญัญัติจัดต้ังศาลปกครองและ

วธิพิีจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๒	ทีศ่าลจะรบัค�าฟ้องไว้พจิารณาได้	นางสาว

นรวรรณจึงยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับค�าฟ้องไว้

พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด

๒	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งดังต่อไปนี้	

	 (๓)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎ	ค�าสัง่ทางปกครอง	หรือค�าสัง่อ่ืน	หรือ

จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	
๓	มาตรา	๒๕	ในกรณทีีม่เีหตอุนัอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีงหรอืผูท้ีต้่อง

ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	

	 (๔)	 การกระท�าใดๆ	 อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน	 แสง	 รังสี	 เสียง	 ความร้อน	 สิ่งมีพิษ	 ความสั่นสะเทือน	 

ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๔	มาตรา	๒๘	ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่ง

เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ใน

ค�าสัง่	และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญน้ัน	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือ

ป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคต	ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าส่ังที่ ๗๕๓/๒๕๕๓	 ว่าตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔	 บัญญัติให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร	 ดังน้ัน	 ผู้ว่าราชการ

กรงุเทพมหานครจึงเป็นผูม้หีน้าทีต่ามกฎหมายในการป้องกันหรอืระงับเหตรุ�าคาญ

ตามมาตรา	 ๒๕๓	 และมาตรา	 ๒๘	 วรรคหนึ่ ง๔	 แห ่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มิพักต้องรอให้ผู ้ได้รับความเสียหายร้องขอ 

เสียก่อนการงดเว้นไม่ด�าเนินการจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่แล้ว	 แม้จะ

ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่า	 ก่อนฟ้องคดีนางสาวนรวรรณได้มีหนังสือร้องเรียนต่อ

กรงุเทพมหานครหรือเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดเพ่ือให้ระงับเหตเุดือดร้อนร�าคาญจากการ 

ก่อสร้างอาคารของบริษัทเรียลเอสเตท	แต่มีผู้อาศัยบริเวณเดียวกับนางสาว 

นรวรรณได้เคยมหีนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบพืน้ที่

บรเิวณดงักล่าว แม้จะมไิด้เกดิจากค�าร้องขอของนางสาวนรวรรณกต็าม ก็ถอืว่า

กรงุเทพมหานครหรอืเจ้าหน้าทีไ่ด้ทราบว่ามเีหตุเดอืดร้อนร�าคาญเกดิขึน้แล้ว 
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กรณีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้

ต้องปฏิบัติตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๓)	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ที่อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลปกครอง	 อีกทั้งนางสาวนรวรรณได้ยื่นฟ้องคดีนี้ภายในก�าหนดระยะเวลา

ตามมาตรา	 ๕๑	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒๕	 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ 

เหตุแห่งการฟ้องคดี	 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�าสั่งให้รับค�าฟ้องของนางสาว 

นรวรรณไว้พิจารณา

	 คดน้ีีชีช้ดั	เหตรุ�าคาญตามกฎหมายสาธารณสขุไม่จ�าเป็นต้องมผีูร้้องเรยีน	

เจ้าพนกังานท้องถิน่กม็อี�านาจหน้าท่ีในการสัง่การให้ผูก้ระท�าด�าเนนิการระงบัหรอื

แก้ไขเหตุร�าคาญนั้น	 เพียงพิสูจน์ว่าเจ้าพนักงานได้รู้หรือควรรู้เหตุนั้นหรือไม่

เท่านั้น 

๕	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

มาตรา	๕๑	การฟ้องคดีตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๓)	ให้ยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี	นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการฟ้องคดี	แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี



	 “..........คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว	 เลี้ยงไม่ยากหรอก	 เลี้ยงไม่ยากหรอกจะ

คอยท�าตวัน่ารกัให้เธอด.ู....”	ท่าเต้นทีน่่ารกัประกอบเพลงด้วยรกัและปลาทขูอง

นกัร้องหนุม่	(ใหญ่)	มอส	ปฏภิาณ	ปฐวกิานต์	ทีต่อนนีก้ลายเป็นคุณพ่อไปแล้วคง

ยังอยู่ในความทรงจ�าของใครหลายคน	แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันจะมี

แมวสักก่ีตัวท่ีเป็นแบบท่ีพี่มอสร้องบ้าง	 มิฉะนั้นคงไม่มีคดีของน้องเหมียวที่ต้อง

ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองแบบนี้

 คดีที่ ๑	 นางสาวพวงพยอม	 อาศัยอยู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ช้ันเดียว	 เนื้อที่

ประมาณ	๑๙	ตารางวา	 และได้เลี้ยงแมวไว้จ�านวน	๑๒	ตัว	 มานานกว่า	๘	ปี

แล้วเคยโดนศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษาในคดีหมายเลขด�าที่	 ๓๕๑/๒๕๔๙	 คดี

หมายเลขแดงที่	๖๔๑๗/๒๕๕๐	มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 แต่ให้รอการก�าหนดโทษไว้	 ๑	 ปี	 นอกจากแมวที่เลี้ยงไว้แล้ว 

ห้ามเลี้ยงสัตว์ใดๆ	 อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใน 

บรเิวณใกล้เคยีง	หลงัจากนัน้เมือ่ต้นปี	๒๕๕๑	นางสาวพวงพยอมกถ็กูร้องเรยีนจาก 

ร�ำคำญแมว....ยั่วประสำท

วิภำ รุจิจนำกุล๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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เพื่อนบ้านว่าได้รับความเดือดร้อนร�าคาญจากการที่นางสาวพวงพยอมเลี้ยงสุนัข  

๒	ตัว	ซ่ึงไปไล่กัดผูท่ี้สัญจรผ่านไปมา	และเห่าหอนเสียงดงัในเวลากลางคนื	รวมทัง้ 

เลี้ยงแมวปล่อยวิ่งเพ่นพล่าน	 ถ่ายมูลสกปรก	 มีกลิ่นเหม็นผู้อ�านวยการเขต

ลาดกระบงัในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่ได้ออกค�าสัง่ให้นางสาวพวงพยอม	แก้ไข

และระงับเหตุร�าคาญ	 นางสาวพวงพยอมได้อุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งต่อมาได้มีค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์	 (ค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายแล้ว)	 นางสาวพวงพยอมจึงฟ้องคดีต่อ

ศาลปกครองกลางให้เพกิถอนค�าสัง่ของผูอ้�านวยการเขต	และเพกิถอนค�าวนิจิฉยั

อุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาตามคดีหมายเลขด�าท่ี	 ๑๑๑๑/๒๕๕๒	 

คดหีมายเลขแดงที	่๒๑๑๑/๒๕๕๓	ว่า	จากการตรวจสอบบ้านนางสาวพวงพยอม

พบมกีารเลีย้งแมวในบรเิวณบ้านประมาณ	๖	ตวั	ไม่พบสนุขัมกีรงเลีย้งสตัว์	และ

มตีาข่ายพลาสติกก้ันรอบบ้านแต่ยงัปรากฏว่ามช่ีองว่างทีส่ตัว์สามารถปีนออกไป

ภายนอกบ้านได้	จงึเช่ือได้ว่า	แมวท่ีนางสาวพวงพยอมเลีย้งไว้ภายในบ้านสามารถ

ปีนผ่านช่องว่างของตาข่ายออกไปยังภายนอกและไปถ่ายมูลส่งกลิ่นเหม็นสร้าง

ความเดอืดร้อนให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณใกล้เคยีงได้	และตามถ้อยค�าในชัน้ไต่สวน

เพื่อมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าฟ้อง	 ปรากฏว่านางสาวพวงพยอมเลี้ยงแมวจ�านวน	 ๑๒	

ตัวเมื่อเทียบจ�านวนแมวกับขนาดพื้นที่บ้าน	 เห็นได้ว่าเป็นการเลี้ยงท่ีมีจ�านวน

เกินสมควร	 อีกทั้งการควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้แมวปีนป่ายหรือเล็ดลอดออก

ไปถ่ายมูลส่งกลิ่นเหม็นนอกบ้านย่อมไม่อาจเป็นไปได้โดยสภาพจึงถือเป็นการ



ร�ำคำญแมว....ยั่วประสำท
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๒	มาตรา	๒๕	ในกรณทีีม่เีหตอุนัอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีงหรอืผูท้ีต้่อง

ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	

	 (๔)	การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น	

ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓ มาตรา	๒๘	ในกรณีทีม่เีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในสถานทีเ่อกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มีอ�านาจออกค�าสัง่เป็น

หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่ง	 

และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญน้ัน	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือป้องกัน

มิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคต	ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้

กระท�าอนัเป็นเหตใุห้เกดิกล่ินจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

ที่ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญตามมาตรา	 ๒๕๒	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 

พ.ศ.	๒๕๓๕	ผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่จงึมอี�านาจตามมาตรา	

๒๘	๓		แห่งพระราชบัญญติัการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ทีจ่ะออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้ 

นางสาวพวงพยอมระงับเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรซึ่งวิธีการที่ระบุไว้ใน 

ค�าสั่งมีก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	เรื่อง	การควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสัตว์	พ.ศ.	๒๕๔๕	ข้อ	๘	นั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อการ

แก้ไขและป้องกันมิให้การเล้ียงสัตว์เป็นเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ 

แก่ผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณใกล้เคยีง	และเป็นวธิกีารอนัเป็นปกติวิสยัท่ีผูเ้ลีย้งสตัว์เลีย้ง

โดยทั่วไปพึงปฏิบัติ	ดังนั้น	ค�าสั่งให้ระงับเหตุร�าคาญจึงเป็นการกระท�าที่ชอบด้วย

กฎหมายแล้ว	กรณทีีน่างสาวพวงพยอมโต้แย้งเร่ืองไม่มบีทบัญญติัมาตราใดแห่ง

พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ให้อ�านาจเจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง

ด�าเนินการสอบสวนกรณกีารร้องเรยีนเหตุร�าคาญและบกุรุกบ้านอันเป็นการละเมดิ
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สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลในเคหสถานนัน้	พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ	พ.ศ.	

๒๕๓๕	เป็นกฎหมายท่ีมบีทบัญญตัใิห้อ�านาจแก่ฝ่ายปกครองในการด�าเนนิการใน

กรณีทีป่รากฏเหตุอนัอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผูอ้าศัยในบรเิวณใกล้เคียง 

หรือมีผู้ที่ต้องประสบกับเหตุร�าคาญตามมาตรา	 ๒๕	 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจตามมาตรา	๔๔๔	มีหนังสือ 

เรียกบุคคลใดๆ	 มาให้ถ้อยค�าหรือแจ้งข้อเท็จจริง	 หรือเข้าไปในอาคารหรือ 

สถานทีใ่ดๆ	ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทติย์ตกหรอืในเวลาท�าการ

เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น	ซึ่งการเข้าไปใน

อาคารหรอืสถานทีใ่ดๆ	ในลกัษณะนีม้ใิช่การตรวจค้นในทางอาญา	จงึเป็นข้อยกเว้น

ตามมาตรา	๓๓	 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็มิได้มีการ

บุกรุกเข้าไปในเคหสถานแต่เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยการสังเกตจากสภาพ

ภายนอกและสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมจากผู้อยู่อาศยับรเิวณใกล้เคยีง	ดงันัน้	ข้ออ้าง

ของนางสาวพวงพยอมจึงมิอาจรับฟังได้

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๔	 มาตรา	 ๔๔	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ�านาจดังต่อไปนี้

	 (๑)	 มหีนงัสอืเรยีกบคุคลใดๆ	มาให้ถ้อยค�าหรอืแจ้งข้อเทจ็จริง	หรือท�าค�าชีแ้จงเป็นหนังสอืหรือ

ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

	 (๒)	 เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ	 ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกหรือ 

ในเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น	หรือตามพระราชบัญญัตินี ้

ในการนี้	 ให้มีอ�านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจาก

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น
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	 ส�าหรบัค�าวินจิฉยัอทุธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุทีใ่ห้ยก

อทุธรณ์นัน้	เนือ่งจากผลของการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	ซึง่พบว่าการเลีย้งแมวของ

นางสาวพวงพยอมก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญและมาตรการท่ีผูอ้�านวยการเขตก�าหนด

ไว้ในค�าสั่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้ว

 ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากค�าสั่งของผู้อ�านวยการ 

เขตลาดกระบงั และค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ให้ยกอุทธรณ์ เป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 จากคดีนี้จะเห็นได้ว่าหากไม่อยากโดนค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

ก็ต้องเลี้ยงสัตว์ในจ�านวนท่ีพอเหมาะกับพื้นที่ และควบคุมไม่ให้ก่อความ 

เดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

 คดท่ีี ๒	นายพชิยัได้มหีนงัสอืร้องเรยีนต่อผูอ้�านวยการเขตทุ่งครเุนือ่งจาก

ได้รับความเดือดร้อนจากการเล้ียงแมวของนางปานทองและนางสาวฝันจิต	ซึ่ง

ปล่อยปละละเลยให้แมวออกมาอยูต่ามทางสาธารณะและเข้ามาก่อความร�าคาญ

ในบ้านของนายพชัิย	จากการตรวจสอบและพจิารณาข้อเทจ็จรงิผูอ้�านวยการเขต

ทุ่งครุเห็นว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่เป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการสาธารณสขุ	จงึยตุกิารพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนดังกล่าว	นายพิชัยได้มา

ฟ้องต่อศาลปกครองให้ผูอ้�านวยการเขตทุง่ครดุ�าเนนิการตามกฎหมาย	และขอให้

ศาลก�าหนดวธิกีารชัว่คราวก่อนการพพิากษา	โดยมคี�าสัง่ห้ามนางปานทองปล่อย

แมวออกนอกบ้านเดด็ขาด	และให้ผู้อ�านวยการเขตทุง่ครคุวบคมุดแูลมใิห้แมวของ

นางปานทองมารบกวนนายพิชัย
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	 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า	 จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่า

นางสาวฝันจติได้เลกิเล้ียงแมวแล้ว	ส่วนนางปานทองได้เลีย้งแมว	๓	–	๔	ตวั	โดยมี

กรงส�าหรับขงัแมวไว้ภายในอาคาร	แต่แมวกอ็อกมานอกอาคารเป็นครัง้คราวและ

จากการสอบถามประชาชนท่ีอยูอ่าศัยในบริเวณนัน้ปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดได้รบัความ

เดอืดร้อนร�าคาญจากแมวของนางปานทอง	อกีทัง้เมือ่ได้ตรวจสอบและพิจารณา

ข้อเท็จจริงหลายประเด็นและหลายๆ	ครั้งที่นายพิชัยร้องเรียนผ่านหลายหน่วยงาน 

เห็นว่าข้อร้องเรยีนดงักล่าวไม่เป็นเหตเุดอืดร้อนร�าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข	 ผู้อ�านวยการเขตทุ่งครุจึงพิจารณายุติเรื่อง	 และได้ขอความร่วมมือ

จากผู้อ�านวยการกองสตัวแพทย์สาธารณสขุในการจดัส่งเจ้าหน้าทีม่าจบัแมวจรจดั

และด�าเนนิการตามอ�านาจหน้าที	่รวมทัง้ยงัได้ให้ค�าแนะน�าประชาชนในการดแูล

สัตว์ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญและน�าไปท�าหมัน	พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พษิสนุขับ้าด้วย	อกีท้ังยงัมหีนงัสือแจ้งนายพชัิยเพ่ือทราบ	จงึถอืได้ว่าผู้อ�านวยการ

เขตทุ่งครุปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติแล้วส�าหรับค�าขอให้

ศาลก�าหนดวธิกีารชัว่คราวก่อนพิพากษานัน้	ผู้อ�านวยการเขตทุง่ครมุไิด้ละเลยต่อ

หน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบัิต	ิกรณจีงึไม่มเีหตทุีศ่าลจะต้องพิจารณา

ค�าขอดังกล่าวอีก	ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษายกฟ้อง

	 นายพิชัยได้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิพากษากลับค�า

พิพากษาของศาลปกครองช้ันต้นและพิพากษาว่าเหตุใดผู้อ�านวยการเขตทุ่งครุ 

จงึไม่ระงบัเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	ศาลปกครองสงูสดุพิจารณาแล้วเหน็ว่า การท่ี 
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นางปานทองได้เลีย้งแมวและมกีรงส�าหรบัขงัแมวไว้ภายในอาคาร	และได้ปล่อยแมว

ออกมานอกอาคารเป็นครัง้คราวซึง่เป็นวิสยัของสัตว์ทีอ่าจเดนิผ่านบ้านของนายพชิยั

และบ้านข้างเคียงได้	แม้จะก่อให้เกดิความร�าคาญใจแต่ไม่ร้ายแรงถงึขนาดก่อให้

เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ	หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับการด�ารงชีพของนายพิชัย	 เนื่องจากนายพิชัยยังสามารถด�ารงชีวิต

ประจ�าวันได้ตามปกติ	 และจากการสอบถามประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น

ได้ความว่าไม่มีผู้ใดได้รับความเดือดร้อนร�าคาญจากแมวของนางปานทอง	กรณี

จึงไม่ถือว่าการเลีย้งแมวของนางปานทองภายในอาคารมลีกัษณะเป็นเหตใุห้เสือ่ม

หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนัจะเป็นเหตรุ�าคาญตามนยัมาตรา	๒๕	(๒)	และ	

(๔)	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบกับผู้อ�านวยการ 

เขตทุ่งครุได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อ�านวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุข	 ให้จัดส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปด�าเนนิการจบัแมวจรจดัหรอืแมวไม่มเีจ้าของและขอความร่วมมอืจาก

ประชาชนให้ดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อื่นและ

ให้น�าสตัว์เลีย้งไปท�าหมนัพร้อมกบัให้ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า	และมหีนงัสอื

แจ้งนายพิชัยทราบแล้วตามมาตรา	๒๗	 และมาตรา	๒๘	 แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 กรณีจึงไม่ถือว่าผู้อ�านวยการเขตทุ่งครุละเลยต่อ

หน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	

อุทธรณ์ของนายพิชัยฟังไม่ขึ้น	ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน (เห็นพ้องด้วย

กับค�าพิพากษายกฟ้องของศาลปกครองชั้นต้น)
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 ถึงแม้ว่าการตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงจะพบว่า ข้อร้องเรียน

ไม่เป็นเหตร�าคาญตามกฎหมายการสาธารณสุขก็ตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็

สามารถด�าเนินการเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร�าคาญขึ้นในอนาคตได้



	 คดีน้ีนายด�าประกอบอาชีพให้บริการร่มและเตียงผ้าใบแก่นักท่องเท่ียว

โดยเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในทีส่าธารณะตามชายหาดรมิทะเล	โดยได้รบัใบอนญุาต

ให้ประกอบกจิการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ทัง้นี	้ทางอ�าเภอได้ออกประกาศ 

เรื่อง	 ห้ามบุกรุกพื้นที่สาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ต่อมานายด�าถูกพนักงานฝ่าย

ปกครองและต�ารวจจับกมุในข้อหาบกุรกุทีห่รอืทางสาธารณะตามประกาศของทาง

อ�าเภอ	และตามมาตรา	๙	ประกอบมาตรา	๑๐๘	ทว	ิแห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ	

พ.ศ.	๒๔๙๗	พร้อมท้ังได้ยดึร่มและเตียงผ้าใบของนายด�าไปด้วย	นายด�าจงึไปฟ้อง 

คดีต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช	 ในความผิดฐานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ 

หน่วยงานทางปกครองกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมดิต่อ

นายด�า	ท�าให้นายด�าได้รบัความเสยีหายไม่สามารถประกอบกจิการต่อไปได้	ทัง้ๆ	ที่

ได้รบัใบอนญุาตให้จ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถิน่แล้ว

กำรตั้งร่มและเตียงผ้ำใบไว้บริกำรนักท่องเที่ยว
ตำมชำยหำด ไม่ใช่กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือ
ทำงสำธำรณะและมีควำมผิดตำมกฎหมำยอีกด้วย

นำยธงชัย ปทุมธรำ๑

๑	นิติกร
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 ต่อมาศาลปกครองนครศรธีรรมราชได้มีค�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที่ 

๒๑๕/๒๕๕๒ ลงวนัที ่๒๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒	(คดถีงึทีสุ่ดเนือ่งจากไม่มคีูก่รณี

อุทธรณ์)	ว่า	ตามมาตรา	๔๑	วรรคหนึง่	แห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	

๒๕๓๕	บญัญตัว่ิา	“เจ้าพนกังานท้องถิน่มหีน้าทีค่วบคุมดแูลท่ีหรอืทางสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป”	 วรรคสองบัญญัติว่า“ห้ามมิให้ผู้ใด

จ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ	 ไม่ว่าจะเป็นการจ�าหน่ายโดยลักษณะวิธี

การจัดวางสนิค้าในทีห่น่ึงทีใ่ดเป็นปกตหิรอืเร่ขาย	เว้นแต่จะได้รบัใบอนญุาตจาก

เจ้าพนกังานท้องถิน่”	แสดงให้เหน็ว่าเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา	๔	มหีน้าท่ี

ควบคมุดแูลทีห่รอืทางสาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมใิห้ผูห้นึง่

ผู้ใดเข้าไปยดึถอืหรอืครอบครองเพือ่ประโยชน์ส่วนตวัเว้นแต่จะเป็นการจ�าหน่าย

สินค้าในลักษณะการวางสินค้าในท่ีนั้นหรือเป็นการเร่ขาย	 โดยได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 คดีนี้	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้นายด�า

ประกอบกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	โดยได้ออกประกาศตาม

มาตรา	๔๒	แห่งพระราชบัญญตัฉิบับเดยีวกนั	ก�าหนดบรเิวณทีห่รอืทางสาธารณะ

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นท่ีดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ�าหน่ายสินค้าบางชนิดหรือ

บางประเภทหรอืตามก�าหนดเวลา	หรอืโดยวธิกีารจ�าหน่ายในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึ่ง	ทั้งนี้	โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร	ข้อเท็จจริงปรากฏว่า

เจ้าพนกังานท้องถิน่ได้ออกใบอนญุาตให้นายด�าประกอบกจิการจ�าหน่ายสนิค้าใน

ที่หรือทางสาธารณะเมื่อวันที่	๑	มกราคม	๒๕๔๙	และใบอนุญาตจะสิ้นอายุใน 

วนัที	่๓๑	ธนัวาคม	๒๕๔๙	ได้จดัวางร่มและเตยีงผ้าใบเพือ่ให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 

โดยเรียกเก็บค่าบริการ	ศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิพากษาว่า	การประกอบ 

กิจการดังกล่าวมิใช่เป็นการจ�าหน่ายสินค้าที่เป็นการขาย จ่ายแจก หรือ 
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แลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็นร่มและเตียงผ้าใบให้แก่ประชาชนทั่วไป แต่เป็นการ

วางร่มและเตยีงบนชายหาดเพือ่บรกิารนกัท่องเทีย่วโดยเรยีกเก็บค่าบรกิาร กรณี

จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ดังนั้น	 การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตให้นายด�าประกอบกิจการให้

บรกิารร่มและเตยีงผ้าใบแก่นกัท่องเทีย่วโดยคดิว่าเป็นการจ�าหน่ายสินค้าในทีห่รอื

ทางสาธารณะ	 จึงเป็นการกระท�าที่ไม่มีอ�านาจและหน้าที่ตามกฎหมาย	นายด�า

การต้ังร่มและเตียงผ้าใบไว้บริการนักท่องเท่ียวตามชายหาด	 ไม่ใช่การจ�าหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 และมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย	 จึงไม่อาจ 

ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	ส่วนประเด็นที ่

ผูฟ้้องคดโีต้แย้งเร่ืองการเลอืกปฏบัิติน้ัน	ศาลปกครองชัน้ต้นพจิารณาแล้วเหน็ว่าการ

ที่จะถือว่ามีการกระท�าอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	จะต้องเป็นกรณีที ่

ผูน้ัน้ปฏบิตัโิดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ไม่ได้รบัสทิธท่ีิพึงได้ดังกล่าวเพราะการ

เลอืกปฏิบติั	หาใช่เป็นกรณทีีผู่น้ัน้ไม่มสีทิธโิดยชอบด้วยกฎหมายแล้วอ้างสทิธว่ิา

บุคคลอื่นฝ่าฝืนกฎหมายด้วยกันยังไม่ถูกด�าเนินการเป็นการเลือกปฏิบัติไม่

	 นอกจากนี้	พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตได้ยื่นฟ้องนายด�าต่อศาลจังหวัด

ภเูก็ตเป็นคดอีาญา	ในความผดิฐานเข้าไปยดึถอื	ครอบครอง	หรอืท�าด้วยประการ

ใดๆ	 ให้เป็นการท�าลาย	หรือท�าให้เสื่อมสภาพที่ดิน	ที่หิน	ที่กรวด	หรือที่ทราย	

ตามมาตรา	๙	แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	อันมีความผิดตามมาตรา	๑๐๘	ทวิ	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	 หรือปรับไม่เกิน	 ๕,๐๐๐	 บาท	 หรือทั้งจ�า 

ทั้งปรับ	ซึ่งในคดีนี้ศาลจังหวัดภูเก็ตได้มีค�าพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่	

๓๙๑๖/๒๕๕๑	ลงวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๑	ให้จ�าคุกนายด�าเป็นเวลา	๖	เดือน	

และปรับ	๔,๐๐๐	บาท	นายด�าให้การรับสารภาพ	มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้
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กึ่งหนึ่ง	คงจ�าคุก	๓	เดือน	และปรับ	๒,๐๐๐	บาท	พร้อมทั้งให้นายด�าและบริวาร

ออกจากทีดิ่นซ่ึงเข้าไปยดึถอืครอบครอง	และรบิของกลางอนัประกอบไปด้วยร่ม

และเตียงผ้าใบของนายด�า

	 ดังน้ัน	 ถ้าใครท่ีคิดจะประกอบกิจการตั้งร่มและเตียงผ้าใบเพ่ือให้บริการ

นักท่องเที่ยวตามริมชายหาด	 ต้องคิดให้รอบคอบ	 นอกจากท่านจะมีความผิด

ตามกฎหมายที่ดินแล้ว	เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ไม่มีอ�านาจที่จะออกใบอนุญาตให้ 

แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้	 

เนือ่งจากมใิช่เป็นการจ�าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ	แต่เป็นการให้บรกิาร

นกัท่องเทีย่วจงึไม่อาจทีจ่ะออกใบอนญุาตให้จ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะได้ 

ซึง่จากค�าพพิากษาในคดนีี	้ศาลได้วางแนวทางไว้	๓	กรณคืีอ	๑)	การตคีวามค�าว่า 

“จ�าหน่ายสนิค้า”	หมายถงึ	การขาย	จ่ายแจกหรอืแลกเปลีย่นสนิค้า	๒)	การจ�าหน่าย

สนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะต้องไม่ขดักับกฎหมายอืน่หรือต้องเป็นไปตามกฎหมาย

อืน่ด้วย	และ	๓)	ผูก้ระท�าความผดิทีถ่กูจบัจะกล่าวหา....เจ้าพนกังานเลอืกปฏบิตัิ	

เนื่องจากไม่สามารถจับผู้ท�าผิดคนอื่นไม่ได้

 



 การประกอบกิจการใดๆ	ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

หากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ย่อมควรได้รับการแก้ไขเยียวยา	หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีค�าสั่งให้สถาน

ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไข	หยดุด�าเนนิกจิการ	หรอืเพิกถอนใบอนญุาตหรอืไม่

ต่ออายุใบอนุญาต	ตามควรแก่กรณี	เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	ประชาชน

และสิง่แวดล้อม	ดงัเช่นคดนีี	้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในฐานะเจ้าพนกังาน

ท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ออกค�าสัง่ไม่ต่ออายุ

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งท่ีประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประเภทกิจการการผลิต 

น�้าอัดลม	น�้าหวาน	น�้าโซดา	เครื่องดื่มชนิดต่างๆ	บรรจุกระป๋อง	ขวดหรือภาชนะ 

อื่นใด	 โดยให้เหตุผลในการไม่ต่ออายุใบอนุญาตว่ายังไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงือ่นไขข้อบงัคบัขององค์การบริหารส่วนต�าบลได้	เนือ่งจากโรงงานของผูป้ระกอบ

กจิการปล่อยน�า้เน่าเสยีลงสูล่�าคลองสาธารณะ	โดยไม่มีการบ�าบัดหรือบ�าบัดแต่

เกินค่ามาตรฐานน�้าทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ดังนั้น	เจ้าพนกังานท้องถิน่

จึงมีค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีตำมกฎหมำยสำธำรณสุข
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นฟ้องศำลปกครองไม่ได้

นำยธงชัย ปทุมธรำ๑

๑	นิติกร
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	 ต่อมาผู้ประกอบกิจการได้มีหนังสืออุทธรณ์ค�าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพประเภทกิจการการผลติน�า้อัดลม	น�า้หวาน 

น�้าโซดา	เครื่องดื่มชนิดต่างๆ	บรรจุกระป๋อง	ขวดหรือภาชนะอื่นใดต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ	

พ.ศ.	๒๕๓๕	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า	

ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุนอย่างเพียงพอ	จึงมีค�าสั่ง

ให้เพกิถอนค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ทีไ่ม่ต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตต่อไป	 

หลังจากมีค�าวนิิจฉัยของรัฐมนตรแีล้ว	ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ไมเ่ห็นด้วย

กบัค�าวนิจิฉยัของรฐัมนตรทีีใ่ห้ต่ออายใุบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตราย

ต่อสุขภาพให้แก่ผู้อุทธรณ์	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงน�าค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

รัฐมนตรีไปฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น	 เพื่อขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง

เพิกถอนค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีต่อไป

 ศาลปกครองชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่๑๒๓๕/๒๕๔๗ 

ว่า	ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้มอบอ�านาจหน้าทีใ่นส่วน

ของการควบคุมก�ากับดูแลในเรื่องการสาธารณสุขภายในเขตท้องถิ่นอันได้แก	่

การก�าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ตลาด	สถานที่

จ�าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร	 และการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมอบหมายให้

บคุคลต�าแหน่งผูบ้รหิารท้องถิน่กระท�ากจิการของราชการบรหิารส่วนกลางในเขต

พื้นที่	นอกจากนี้	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
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ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่	ในกรณนีีก้ม็ไิด้กระท�าในฐานะผูก้�ากบัดแูลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบญัญติัสภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล 

พ.ศ.	๒๕๓๗	แต่เป็นการควบคุมตรวจสอบค�าส่ังทางปกครองทีอ่อกโดยเจ้าหน้าที่

ชัน้ต้น	โดยเจ้าหน้าท่ีผู้พจิารณาอุทธรณ์ตามกระบวนการอทุธรณ์โต้แย้งค�าสัง่ทาง

ปกครองที่กฎหมายฉบับที่ให้อ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองบัญญัติไว้	ซึ่งถือเป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนการออกค�าสัง่ทางปกครองในเร่ืองนัน้ท้ังเรือ่งเจ้าหน้าทีช่ัน้ต้น 

ทีอ่อกค�าสัง่ทางปกครองจงึไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องเพิกถอนค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ทีก่ลบั	แก้	

หรือเพิกถอนค�าสั่งทางปกครองของตน	ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึง 

ไม่อาจถอืได้ว่าเป็นผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายทีจ่ะมีสิทธิฟ้องคดนีีต่้อศาล 

และศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าค�าสั่งท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ฟ้องคดีไม่ต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ประกอบกิจการ	 

(ผูอ้ทุธรณ์)	เป็นการใช้ดลุพนิจิโดยไม่ถกูต้อง	เมือ่ค�าสัง่หรอืค�าวนิจิฉยัของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้ถกูฟ้องคดท่ีีเพกิถอนค�าสัง่ของผูฟ้้องคดเีป็นค�าสัง่

ทีช่อบด้วยกฎหมายและเป็นทีส่ดุในทางบรหิาร	ผูฟ้้องคดซ่ึีงเป็นเจ้าหน้าท่ีชัน้ต้น 

จะต้องปฏบัิตติามค�าวนิจิฉยัของผูถู้กฟ้องคดหีรอืรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

การทีผู่ฟ้้องคดไีม่ปฏบิติัตามค�าวินจิฉยัอทุธรณ์ของผูถู้กฟ้องคดดีงักล่าว	จงึเป็นการ

ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบัิต	ิผูฟ้้องคดจีงึมหีน้าทีต้่องต่อ 

อายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้อุทธรณ์ภายใน	

๓๐	 วันนับแต่วันท่ีศาลมีค�าพิพากษาและยกค�าฟ้องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ฟ้องคดี
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	 ต่อมาผูฟ้้องคดไีด้อทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลปกครองสงูสุด

โดยโต้แย้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายว่า	 สถานประกอบกิจการของผู้อุทธรณ ์

มกีารลกัลอบปล่อยน�า้เสยีลงสูล่�าคลองสาธารณะ	โดยไม่ค�านงึถงึสภาพแวดล้อม

และเพยีงต้องการท�าผลก�าไรสงูสดุและลดต้นทนุให้ต�า่ทีส่ดุโดยไม่ค�านงึถงึชาวบ้าน

ทีอ่ยูอ่าศยัและใช้น�า้เพือ่การอปุโภคบรโิภคในบรเิวณรอบสถานประกอบกิจการ	 

ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัรอบบริเวณโรงงานของผู้อทุธรณ์ได้รบัมลพษิซึง่มผีลกระทบ 

อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและส่งผลต่อระบบนิเวศน์ท่ีเปลี่ยนไปในระยะยาว 

สภาพของน�้าและดินในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป	น�้ามีสีแดงผิดปกติและม ี

กลิ่นเหม็น	ดินมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่สามารถรับน�้าหนักได้	ชาวบ้านจึงไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์จากหนองน�า้สาธารณะได้เหมอืนในอดีตอนัเกิดจากการปล่อยน�า้เสยี

ออกจากบริเวณโรงงานของผูอ้ทุธรณ์ลงไปในหนองน�า้สาธารณประโยชน์	ด้วยเหตุ 

ดงักล่าวจงึไม่อาจต่ออายใุบอนญุาตให้แก่ผูอุ้ทธรณ์ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพได้	ส่วนประเดน็ข้อกฎหมายนัน้	ผูฟ้้องคดโีต้แย้งว่าค�าสัง่ศาลปกครอง

สูงสุดที่	 ๔๔/๒๕๔๔	 วางหลักไว้ว่าแม้ค�าวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็นท่ีสุดตาม

กฎหมายแต่กเ็ป็นทีส่ดุในกระบวนการด�าเนนิการทางบรหิารเท่านัน้หาได้กระทบ

สทิธขิองผูฟ้้องคด	ี(เจ้าพนกังานท้องถิน่)	ในการฟ้องคดีต่อศาลไม่	อกีท้ังเป็นการ

ใช้อ�านาจตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	

๒๕๓๗	 และพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	
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 ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่อ ๓๕๒/๒๕๔๙ 

ว่า	ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	บัญญัติ

ไว้ว่า	 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม ่

อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต	หรอืเพกิถอนใบอนญุาตตามพระราชบญัญัตนิี	้ถ้าผูท้ี่

ได้รบัค�าสัง่ไม่พอใจค�าสัง่ดงักล่าว	ผูน้ัน้มสีทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

สาธารณสุขภายใน	๓๐	วันนับแต่วันทราบค�าสั่ง	ซึ่งตามมาตรา	๖๗	วรรคหนึ่ง	

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว	บัญญัติให้การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา	๖๖	ให้

รฐัมนตรพีจิารณาโดยไม่ชกัช้า	และวรรคสอง	ค�าสัง่ของรฐัมนตรใีห้เป็นทีส่ดุ	จาก

บทบัญญัติดังกล่าวการออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตจึงเป็นขั้นตอน

การบริหารราชการของส่วนกลางโดยมอบหมายให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ผูฟ้้องคดซีึง่

เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ออกใบอนุญาตได้ตามกฎหมายดังกล่าว	

การออกใบอนญุาตหรอืการต่ออายใุบอนญุาตพพิาทจงึมใิช่เป็นการใช้อ�านาจของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่เฉพาะของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามกฎหมายส่วนท้องถ่ิน	 ข้อกล่าวอ้างของเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ฟ้องคดี 

ทีว่่าการออกค�าส่ังไม่ต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

ให้แก่ผูป้ระกอบกิจการเป็นการใช้อ�านาจของราชการส่วนท้องถิน่ตามพระราช

บัญญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบญัญตัิ

ก�าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อได้มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์และมีค�าสั่งแล้ว 

ค�าสั่งของรัฐมนตรีย่อมถึงที่สุด และเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร

ในฐานะเจ้าหน้าท่ีชั้นต้นผู้ท�าค�าสั่งทางปกครอง จึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม 
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ค�าสั่งของรัฐมนตรี	 เปรียบเสมือนค�าพิพากษาศาลสูงย่อมลบล้างค�าพิพากษา

ชั้นต้นที่ต�่ากว่า	 ตุลาการในศาลชั้นต้นจะน�าคดีไปฟ้องเพื่อลบล้างค�าพิพากษา

ศาลสูงกว่าไม่ได้	 ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร

จะโต้แย้งค�าส่ังของรัฐมนตรีซึ่งถึงที่สุดแล้วตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้	 ฉะนั้น	

เจ้าพนกังานท้องถิน่จงึไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ด้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายจาก

ค�าสั่งดังกล่าวของรัฐมนตรี	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองเพือ่ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่เพกิถอนค�าสัง่ของรฐัมนตรไีด้ตาม

มาตรา	๔๒	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 เมื่อฟังว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีสิทธิน�าคดีมาฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองแล้วจึงไม่จ�าเป็นต้องวินิจฉัยค�าอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป

	 จากค�าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.๒๕๓๕	ของรัฐมนตรีซึ่งเป็นค�าสั่งทางปกครองย่อม

ถึงทีส่ดุแล้วในฝ่ายปกครอง	เจ้าพนกังานท้องถิน่จะเป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้ต้นของฝ่าย

บริหารทีเ่ป็นผูท้�าค�าสัง่ทางปกครอง	จงึมหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามค�าสัง่ของรฐัมนตรี

จะน�ามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนค�าสั่งของรัฐมนตรีมิได้	 ถึงแม้ว่า 

ผูอ้อกค�าสัง่ทางปกครองชัน้ต้นจะเหน็ต่างกต็ามกไ็ม่สามารถน�าคดไีปฟ้องยังศาล

ปกครองได้	 แต่ท้ังนี้ไม่ตัดสิทธิประชาชนท่ีจะไปฟ้องศาลปกครองได้หากตนเอง 

ได้รับผลร้ายจากค�าวินิจฉัยอุทธรณ์	ซึ่งเป็นค�าสั่งทางปกครองที่ถึงที่สุดแล้ว



 คดีนี้	 ผู้ประกอบกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล 

บรเิวณรมิถนนในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร	ต่อมาผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังาน

ท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนจากประชาชนท่ีพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ

ความเดือดร้อนร�าคาญจากกล่ินเหม็นของการจ�าหน่ายอาหาร	 (อาหารตามสั่ง)	

ซึ่งภายหลังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ไปตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตให้จ�าหน่าย

อาหาร	จงึได้มหีนังสือลงวันท่ี	๑๗	กนัยายน	๒๕๔๔	แจ้งให้มายืน่ค�าขอรบัหนังสอื

รบัรองการแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ภายใน	๗	วนันบัแต่วนัท่ีได้รบัหนงัสอืของ 

เจ้าพนกังานท้องถิน่		ซึง่ผูป้ระกอบกจิการดงักล่าวได้ย่ืนค�าร้องขอรบัหนงัสอืรบัรอง

การแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่ในวันท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๔๔	เมือ่ย่ืนค�าขอรบัหนงัสอื

รับรองการแจ้งแล้ว	 ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นกลับไม่ออกหนังสือรับรอง

การแจ้งให้อีกทั้งไม่ออกใบรับแจ้งให้แต่อย่างใด	 จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ	 ๒	 ปี	 

ผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังานท้องถ่ินจงึมหีนงัสอืแจ้งผลการไม่อนญุาตให้

ประกอบกิจการสถานที่จ�าหน่ายอาหารเมื่อวันที่	๕	กันยายน	๒๕๔๖	เนื่องจาก

บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 เรื่อง

ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง	ดัดแปลง	ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทริมถนน....ตลอดท้ังสองฝั่งในท้องท่ีกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	

เจ้ำพนักงำนโปรดระวัง !
ปฏิบัติหน้ำที่ ต้องดูให้ดีดี หำกแพ้คดี อำจใช้หนี้หัวโต

นำยธงชัย ปทุมธรำ๑

๑	นิติกร
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และต่อมาในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้อ�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินจงึออกค�าส่ังให้ผูป้ระกอบกจิการสถานทีจ่�าหน่ายอาหาร จ�านวน ๑๒ ราย 

หยดุประกอบกจิการ	ซึง่ผูป้ระกอบกิจการทีไ่ด้รบัค�าสัง่ดงักล่าวเหน็ว่า พวกตนไม่

ได้รบัความเป็นธรรม	เนือ่งจากได้ประกอบกจิการมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	ก่อนท่ีจะ

มกีารประกาศใช้ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร	และได้รบัการยกเว้นตามข้อ	๙	และ

ข้อ	๑๐	ของข้อบัญญัติดังกล่าว	จึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๔๗

	 เมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้ว	 ๙๐	 วัน	 ปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขยังไม่มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว	ผู้อุทธรณ์เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุปฏบิตัหิน้าทีล่่าช้าเกนิสมควร จงึได้ยืน่ฟ้องผู้อ�านวยการเขต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครอง

กลางเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครอง

กระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้

ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและกระท�าการละเมิด 

และให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองราย

	 ภายหลังยื่นค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขได้มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์	ตามหนังสือลงวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๔๗	และ	

๑๐	พฤศจกิายน	๒๕๔๗	แจ้งผูถ้กูฟ้องคดีท่ี	๑	(ผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังาน

ท้องถิน่)	และผูฟ้้องคดทีี	่๒-๑๒	ให้เพกิถอนค�าสัง่เจ้าพนกังานท้องถิน่ฉบบัลงวนั

ที ่๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ และ ๕ กนัยายน ๒๕๔๖	เน่ืองจากผูฟ้้องคดีได้ย่ืนค�าขอ

รับหนงัสอืรบัรองการแจ้ง	และเจ้าพนกังานท้องถิน่ได้รบัค�าขอไว้โดยไม่ได้ออกใบ

แจ้งให้	ฉะนัน้	สทิธขิองผูฟ้้องคดีทีจ่ะได้รบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งจงึเกดิขึน้นบัแต่
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วนัทีผู่ฟ้้องคดแีจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่	กระบวนการออกค�าส่ังจงึไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย	 และให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตลอดมา 

นับแต่วันที่ได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือ

รบัรองการแจ้งให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในเจ็ดวันนบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัค�าวนิจิฉัยอทุธรณ์

	 ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที	่๖๖๘/๒๕๔๙	

ลงวันที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๙	 (คดีถึงท่ีสุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	 ว่า	 

เจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนด

ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น	 พิเคราะห์

แล้วเห็นว่า	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือลงวันท่ี	๑๕	 ตุลาคม	

๒๕๔๗	และวันที่	 ๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๔๗	แจ้งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้อง

คดีที่	๑	และผู้ฟ้องคดีที่	๒-๑๒	ได้รับทราบแล้ว	ดังนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หมดส้ินไปแล้วจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะ 

พิพากษาหรือมีค�าสั่งในประเด็นนี้ได้	 ตามมาตรา	 ๗๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒
๒	มาตรา	๗๒	ในการพิพากษาคดี	ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดค�าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 สัง่ให้เพกิถอนกฎหรอืค�าส่ังหรอืสัง่ห้ามการกระท�าทัง้หมดหรือบางส่วน	ในกรณทีีม่กีารฟ้อง
ว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	๙	วรรค
หนึ่ง	(๑)
	 (๒)	 สัง่ให้หวัหน้าหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าท่ีของรัฐทีเ่กีย่วข้องปฏบิตัติามหน้าทีภ่ายใน
เวลาทีศ่าลปกครองก�าหนด	ในกรณีท่ีมีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง	หรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัละเลยต่อ
หน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	
	 (๓)	 สัง่ให้ใช้เงนิหรอืให้ส่งมอบทรพัย์สินหรอืให้กระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการโดยจะก�าหนด
ระยะเวลาและเงือ่นไขอืน่ๆ	ไว้ด้วยกไ็ด้	ในกรณีทีม่กีารฟ้องเกีย่วกบัการกระท�าละเมดิหรือความรับผดิของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
	 (๔)	 สั่งให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีค�า
พิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่นั้น
	 (๕)	สั่งให้บุคคลกระท�าหรือละเว้นกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
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จดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	อกีต่อไป	ส่วนการที่

ผู้ฟ้องคดีที่	๒	ฟ้องว่าการออกค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อวันที่	๘	มีนาคม	

๒๕๔๗	 ให้ผู้ฟ้องคดีที่	 ๒	 หยุดประกอบกิจการจ�าหน่ายอาหารบริเวณริมถนน

เป็นการกระท�าละเมิดและต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรอืไม่นัน้	พิเคราะห์แล้วเหน็ว่าผูฟ้้องคดีท่ี	๒	ได้ยืน่ค�าขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจ้ง

เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๔๔	ต่อผู้อ�านวยการเขต	(เจ้าพนักงานท้องถิ่น)	เพื่อขอ

หนังสือรับรองการแจ้ง	ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ตามมาตรา	๔๘	วรรคสอง 

วรรคสาม	และวรรคห้า	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ที่จะ

ต้องออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ฟ้องคดี	เพือ่ใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตาม

ทีแ่จ้งได้ชัว่คราวในระหว่างเวลาทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ยงัมไิด้ออกหนงัสอืรบัรอง

การแจ้ง	จากนัน้เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องด�าเนนิการตรวจการแจ้งให้ถกูต้องตาม

แบบทีก่�าหนดในข้อก�าหนดของท้องถ่ินและออกหนงัสอืรบัรองการแจ้งให้ภายใน

เจด็วนัท�าการนับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง	หรอืแจ้งผูแ้จ้งด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องตาม

ที่กฎหมายก�าหนดต่อไป	 แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหาได้ด�าเนินการตามขั้นตอน

ที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก�าหนดไว้แต่อย่างใดไม่	 กลับออกค�าสั่งลงวัน

ที่	๕	กันยายน	๒๕๔๖	แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่	๒	หยุดการประกอบกิจการจ�าหน่าย

อาหารบริเวณริมถนนดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต	จึงเป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย	ส่วนประเด็นการออกค�าสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่	๒	หยุดประกอบกิจการ

จ�าหน่ายอาหารบรเิวณรมิถนนเป็นการกระท�าละเมดิต่อผูฟ้้องคดทีี	่๒	หรอืไม่นัน้	

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 การกระท�าละเมิดต้องเป็นการกระท�าต่อบุคคลอื่นโดย 

ผิดกฎหมาย กระท�าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและท�าให้บุคคลอื่น 

เสียหาย ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ได้วินิจฉัย
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แล้วว่าเป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องหยุด 

ประกอบกจิการจ�าหน่ายอาหารและสูญเสยีรายได้จนถงึวนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาต

จัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหารแห่งใหม่ได้เป็นระยะเวลา ๑๐๐ วัน เป็นเงิน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท เฉล่ียวันละ ๑,๒๐๐ บาท ซ่ึงเป็นรายได้ที่ผู้ประกอบกิจการ

จ�าหน่ายอาหารทัว่ไปเช่นผูฟ้้องคดทีี ่๒ พงึได้รบั จงึพิพากษาให้กรงุเทพมหานคร

ในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผู้อ�านวยการเขต 

(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจ�านวน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามค�าขอท้ายค�าฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่

วนัทีค่�าพพิากษาถงึทีส่ดุ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัคิวาม

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๓

	 จากค�าพพิากษาดงักล่าวจะเหน็ว่า	กฎหมายมุง่คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ

ในการประกอบอาชีพของประชาชนหากประชาชนกระท�าการโดยสุจริต	 อีกทั้ง

เป็นการเยียวยาประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการออกค�าสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรอืจากเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หรอืเกดิจากการไม่

ปฏิบติัตามกฎหมายแล้วก่อให้เกดิความเสยีหาย	เจ้าหน้าท่ีของรฐัหรอืหน่วยงาน

ทางปกครองจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก	หากการกระท�าละเมิดดังกล่าวก่อ 

ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเกิดจากความจงใจแล้วบางครั้งอาจถูก 

ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี

๓	พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙

มาตรา	๕	 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าที่ของตนได้กระท�าในการ

ปฏิบัติหน้าที่	ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง	แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

	 ถ้าการละเมิดเกดิจากเจ้าหน้าทีซ่ึ่งไม่ได้สงักดัหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลงั

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
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โดยมิชอบหรือโดยทุจริตได้	ส่วนในทางแพ่ง	อาจต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวด้วย	

ดังเช่นคดีนี้ที่ศาลมีค�าพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองจะต้องรับผิดต่อผู้ถูก

กระท�าละเมดิ	ทีเ่กดิจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายและออกค�าสัง่

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูฟ้้องคดทีี	่๒	จงึเป็นอทุาหรณ์

ให้เจ้าพนกังานต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัญญติัไว้	หากปฏบิตัติามกฎหมายแล้ว

ก่อให้เกดิความเสยีหาย	เจ้าหน้าที่ผูน้ัน้ย่อมไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายว่า

ด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี	 และการด�าเนินการตามระยะเวลาที่

กฎหมายก�าหนด	นับเป็นเรื่องส�าคัญหากไม่ปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหาย 

สรปุคอื	การพจิารณาออกหนงัสอืรบัรองการแจ้ง	ใบอนญุาตหรอืต่ออายใุบอนญุาต

ต้องพิจารณาตามขัน้ตอน	ระยะเวลาและหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	ส่วนกรณี

ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญก็ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย	เรื่องเหตุร�าคาญ	 

เป็นคนละกรณกีนัจะน�าเหตุแห่งการก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญมาเป็นเหตใุนการไม่ออก

หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตมิได้



	 ส�านักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียนว่า	อาคารบ้านเลขที่	๓๐๒/๘๘๘	ได้ก่อ

เหตรุ�าคาญเสยีงดงั	และมกีลิน่เหมน็จากสิง่ปฏกิลูและมลูสตัว์	รบกวนผูอ้ยูอ่าศยั

ในบริเวณใกล้เคียง	จึงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่และสอบถามข้อมูลจาก

คนงานผูดู้แลสนุขั	และผูอ้าศยับรเิวณใกล้เคยีงพบว่าอาคารดงักล่าวได้เลีย้งสนุขั

จ�านวน	 ๒๐	 ตัว	 โดยขังไว้ในบ้านแบ่งออกเป็นห้องๆ	 และในตอนเช้าจะปล่อย

ให้ออกมาวิ่งเล่นภายในบริเวณบ้าน	 ซึ่งมักเป็นเวลาท่ีสุนัขถ่ายมูลและขับถ่าย

ปัสสาวะด้วย	 มูลของสุนัขนั้นจะเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงรวบรวมส่งรถเก็บ

ขยะของกรุงเทพมหานคร	 ส่วนปัสสาวะที่สุนัขขับถ่ายออกมาจะมีถาดรองรับ

แล้วล้างทิ้งลงสู่ท่อระบายน�้าสาธารณะ	ผู้อ�านวยการเขตจึงออกค�าสั่งให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวด�าเนินการดังนี้	 ๑)	 ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงมิให้

ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงและ	๒)	รักษา

สถานทีเ่ลีย้งสตัว์ให้สะอาดอยูเ่สมอ	จดัเกบ็สิง่ปฏกิลูให้ถกูสขุลกัษณะเป็นประจ�า	

ร�ำคำญสุนัข
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ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหรือหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยใน

บริเวณใกล้เคยีง	หนึง่เดอืนถดัมา	เจ้าหน้าทีส่�านกังานเขตได้ไปตรวจสอบผลการ 

ปรบัปรงุแก้ไขปรากฏว่า	ปัญหาเสยีงเห่ารบกวนลดลงและไม่มีปัญหาเรือ่งกล่ินเหม็น 

เน่ืองจากได้มีการขนย้ายสุนัขออกไปบ้างแล้ว	 จึงได้ด�าเนินการให้ผู้อยู่อาศัย

บรเิวณใกล้เคียงลงนามในหนงัสือรับรองว่าพอใจในการแก้ไขปัญหาเหตเุดอืดร้อน

ร�าคาญเรื่องนี้แล้ว	และต่อมาผู้อ�านวยการเขตได้ลงนามในบันทึกสั่งการยุติเรื่อง

ดงักล่าว	แต่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารได้อทุธรณ์ค�าส่ังเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของ 

เจ้าหน้าที่กรมอนามัยพบว่า	การเลี้ยงสุนัขจ�านวนมากถึง	๒๐	ตัว	ย่อมก่อให้เกิด

เสียงดังจากการเห่าหอนและกลิ่นเหม็นจากการถ่ายมูลและปัสสาวะของสุนัข

เนื่องจากไม่มีระบบบ�าบัดสิ่งปฏิกูล	 จึงเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อยู่อาศัย

ใกล้เคียงได้จริง	 ดังนั้น	 ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบด้วยกฎหมายและ

มีค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์	ต่อมาเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวเห็นว่า

ค�าสั่งของผู้อ�านวยการเขตและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	 ขอให้ศาล 

พิพากษาหรือมีค�าส่ังเพิกถอนค�าส่ังของผู้อ�านวยการเขตและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที ่

๘๐๔/๒๕๕๐	(คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	ว่า	พระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๕	บัญญัติว่า	การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้

เกิดกลิน่	เสยีง	จนเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพให้ถอืเป็นเหตุ

ร�าคาญ	ซึง่เมือ่เกดิเหตรุ�าคาญขึน้	มาตรา	๒๘	บญัญตัว่ิา	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มี

อ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุ

ร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามท่ีระบุไว้ในค�าสั่ง	 และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้

กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น	หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกัน 

มใิห้มเีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าสัง่ได้	ดงันัน้	เมือ่มเีหตเุดือดร้อน 

ร�าคาญเกี่ยวกับกลิ่นหรือเสียงเกิดข้ึน	ณ	 สถานที่ใด	 ผู้อ�านวยการเขตในฐานะ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 ย่อมมีอ�านาจที่จะมี 

ค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นถือปฏิบัติเพื่อการระงับ

หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุร�าคาญนั้นได้	 แต่โดยท่ีค�าสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อ�านาจ

ตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของผู้ที่ได้

รบัค�าส่ัง	จงึมลัีกษณะเป็นค�าส่ังทางปกครอง	ซึง่พระราชบญัญติัวธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๓๐	บัญญัติไว้

รวมความว่า	ในการพจิารณาทางปกครองเจ้าหน้าทีอ่าจตรวจสอบข้อเท็จจรงิได้

ตามความเหมาะสมในเรือ่งนัน้	โดยไม่ผูกพนัอยูก่บัค�าขอหรือพยานหลกัฐานของ

คู่กรณี	 เจ้าหน้าท่ีต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจ�าเป็นแก่การพิสูจน์ 

ข้อเท็จจริง	โดยแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง	โดยออกไปตรวจสถานที ่

รับฟังพยานหลักฐาน	 ค�าช้ีแจง	 หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล	 
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คูก่รณต้ีองให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าท่ีในการพสูิจน์ข้อเทจ็จรงิ	ในกรณคี�าสัง่ทาง

ปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิองคูก่รณ	ีเจ้าหน้าทีต้่องให้คูก่รณมีโีอกาสจะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตน	 และ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า	 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน	 ก่อนออกค�าสั่งทางปกครอง 

ผูอ้�านวยการเขตได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปท�าการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจรงิยังสถาน

ที่เกิดเหตุแล้ว	 ซึ่งโดยสภาพการเลี้ยงสุนัขถึง	 ๒๐	 ตัวไว้ในบริเวณบ้านท่ีอยู่ใน

หมู่บ้านจัดสรรย่อมเป็นที่ไม่สมควรโดยสภาพ	 และการที่เจ้าหน้าท่ีได้พบเห็น

สภาพข้อเท็จจริงบริเวณโดยรอบอาคารพิพาทด้วยตนเองย่อมสามารถพิจารณา

ได้ว่า	การบริหารจดัการในการเล้ียงสุนขัตามทีผู้่ดูแลสนุขัชีแ้จงมายังไม่เพียงพอที่

จะเป็นหลักประกันว่าเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากการเลี้ยงสุนัขจะไม่มี	 แต่เป็นที่

เห็นได้ว่า	วญิญชูนโดยทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่กล้เคยีงกบัอาคารพิพาทอาจได้รับความ

เดือดร้อนร�าคาญจากเสียงดังจากการเห่าหอนและกลิ่นเหม็นมูล	ปัสสาวะ	และ

น�า้อาบน�า้ล้างพืน้ทีห่มกัหมมอยูใ่นท่อน�า้สาธารณะ	ซึง่ถอืว่าเป็นเหตรุ�าคาญตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุแล้ว	โดยมต้ิองท�าการวดัระดบัความดงัของเสยีง

หรือระดับความรุนแรงของกลิ่นเหม็นตามหลักวิชาการเสียก่อน	ดังนั้น	การออก

ค�าสัง่ดังกล่าวของผูอ้�านวยการเขตจงึสอดคล้องกบับทบญัญติัของพระราชบญัญติั

การสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบัตริาชการทางปกครอง	

พ.ศ.	๒๕๓๙	ดังกล่าวแล้ว	ค�าสั่งจึงชอบด้วยกฎหมาย
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	 ส่วนในประเดน็ค�าวนิจิฉยัของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุให้ยก

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น	 เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า	 การออกค�าสั่งของผู้อ�านวย

การเขตเป็นการกระท�าท่ีชอบด้วยกฎหมาย	ดงันัน้	การทีร่ฐัมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุมคี�าวนิจิฉยัให้ยกอทุธรณ์จงึชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน	ศาลปกครอง

กลางจึงมีค�าพิพากษายกฟ้อง

	 จากค�าพิพากษานี้จะเห็นได้ว่า	 ในการออกค�าสั่งทางปกครอง	 ศาลจะ

พจิารณาถงึขัน้ตอนการพจิารณาทางปกครองของเจ้าพนกังานตามกฎหมายในการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิโดยสภาพ	และกรณทีีค่�าสัง่ทางปกครองอาจกระทบถงึสทิธขิอง

ผู้ได้รับค�าสั่งดังกล่าวด้วย	 ดังนั้น	 ในการพิจารณาทางปกครองของเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก่อนท่ีจะออกค�าสั่งทางปกครองจึงมีความ

จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการออกไปตรวจสถานที่	รับฟังพยาน

หลักฐาน	ค�าชี้แจง	หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล	ตลอดจนให้

โอกาสคู่กรณีได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานของตน	 ซ่ึงในกรณีนี้	 การที่ผู้อ�านวย

การเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่

เกดิเหตแุล้ว	ย่อมเห็นสภาพข้อเท็จจริงด้วยตนเองและสามารถพจิารณาได้ว่าการ

บริหารจัดการการเลี้ยงสุนัขตามค�าชี้แจงของผู้ดูแลสุนัขว่าเป็นอย่างไร	ทั้งนี้การ

เลี้ยงสุนัขเป็นจ�านวนมากไว้ในบริเวณบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรย่อมเป็นที่ไม่ 

สมควรโดยสภาพ	จากสภาพข้อเทจ็จรงิดงักล่าว	จงึไม่จ�าเป็นจะต้องท�าการตรวจวดั

ระดับความดังของเสียงหรือระดับความรุนแรงของกลิ่นเหม็นตามหลักวิชาการ
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เสียก่อนตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวหากย่็อมได้	ตลอดจนถอืได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้

คู่กรณีได้โต้แย้งและแสดงหลักฐานแล้ว	ถ้าข้อเท็จจริงโดยสภาพค่อนข้างชัดเจน

อยู่แล้วจากการเข้าไปตรวจสอบ	ณ	 สถานท่ีเกิดเหตุ	 และข้อมูลที่รับจากผู้ดูแล

สุนัขซึ่งเป็นพยานบุคคลที่เชื่อถือได้



	 ส�านักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ร้องทุกข์

กรุงเทพมหานครว่า	 อาคารของนายพรชัยมีการประกอบกิจการท�าอลูมิเนียม 

ตดัโลหะส่งเสยีงดงัรบกวนประชาชนทีอ่ยูอ่าศยับรเิวณใกล้เคยีงเป็นเหตเุดอืดร้อน

ร�าคาญ	ส�านกังานเขตได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบ้านพักอาศัยใช้เป็นสถานทีเ่กบ็

วสัดุ	มกีารตัดอลมูเินยีมซึง่จะน�าไปประกอบยงัสถานทีว่่าจ้าง	โดยจะตดัอลมิูเนยีม

ให้มขีนาดพอเหมาะเพือ่สะดวกในการขนย้าย	ซึง่เป็นเหตท่ีุอาจจะก่อให้เกิดเสยีง

ดงัเป็นเหตเุดอืดร้อนร�าคาญ	ต่อมาผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่

ได้ออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้นายพรชยัปฏบิตัดิงันี	้(๑)	ห้ามเก็บสะสมวสัดอุปุกรณ์	

ณ	อาคารดังกล่าว	รวมทั้งเครื่องมือในการประกอบกิจการ	และ	(๒)	ห้ามกระท�า

การใด	เช่น	ตดัโลหะ	ก่อให้เกิดเหตเุดอืดร้อนร�าคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัข้างเคยีง	ต่อมา

นายพรชัยได้อทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าวต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	ซึง่ได้

มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนค�าสั่งเฉพาะในส่วน	 (๑)	ห้ามสะสมวัสดุอุปกรณ์	 

ณ	อาคารดังกล่าว	 รวมท้ังเคร่ืองมือในการประกอบการ	 แต่ในส่วน	 (๒)	 ห้าม

กระท�าใด	เช่น	ตัดโลหะ	ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงนั้น  

ให้ยกค�าอุทธรณ์	 จึงส่งผลให้นายพรชัยต้องปฏิบัติตามค�าสั่งในส่วน	 (๒)	 ต่อมา 

เชื้อเพ็ญ บุพศิริ๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
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นายพรชยัได้ยืน่ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง	ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาหรอืค�าสัง่เพกิถอน

ค�าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสขุทีห้่ามกระท�าการใด	เช่น	ตดัโลหะ	ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

ร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๕/๒๕๕๒ 

(คดีถึงทีส่ดุเน่ืองจากไม่มคีูก่รณอีทุธรณ์)	ว่า	ตามพระราชบัญญตักิารสาธารณสขุ	

พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๒๕	บญัญติัว่า	ในกรณท่ีีมเีหตุอนัอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

แก่ผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกบัเหตนัุน้ดงัต่อไปนี	้ให้ถอืว่า

เป็นเหตุร�าคาญ	(๑)	...	(๔)	การกระท�าใดๆ	อนัเป็นเหตใุห้เกิดกลิน่	แสง	รงัส	ีเสยีง	 

ความร้อน	 สิ่งมีพิษ	 ความส่ันสะเทือน	 ฝุ่น	 ละออง	 เขม่า	 เถ้า	 หรือกรณีอื่นใด 

จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	มาตรา	 ๒๖	บัญญัติว่าให ้

เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผูห้นึง่ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในทีห่รือทางสาธารณะ

หรือสถานทีเ่อกชน	รวมทัง้การระงบัเหตรุ�าคาญด้วย	ตลอดทัง้การดแูล	ปรับปรงุ	

บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ 

ในเขตของตนให้ปราศจากเหตรุ�าคาญ	ในการนีเ้จ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจออก

ค�าสัง่เป็นหนงัสอืเพ่ือระงบัก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้	และมาตรา	๒๘	

วรรคหนึง่	บญัญติัว่า	ในกรณทีีม่เีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในสถานท่ีเอกชน	ให้เจ้าพนกังาน 

ท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

ระงับเหตรุ�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่	และถ้าเห็นว่าสมควร

จะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้นหรือสมควรก�าหนดวิธีการ 

เพือ่ป้องกนัมิให้มีเหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในอนาคตให้ระบไุว้ในค�าสัง่ได้	และเมือ่ข้อเทจ็จรงิ

รับฟังได้ว่า	 จากการตรวจสอบของกรมอนามัยพบว่านายพรชัยมีการเก็บสะสม 
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อลูมิเนียมและกระจกบานใหญ่จ�านวนมาก	 ขณะตรวจสอบไม่ได้มีการประกอบ

กิจการ	แต่ได้ให้สาธิตการใช้เลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียมให้ขาดหนึ่งท่อน	ใช้เวลา

สั้นๆ	 แต่มีเสียงดังและแหลมมาก	 ในกรณีท่ีตัดอลูมิเนียมจ�านวนมากติดต่อกัน 

เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญได้	จึงถือได้ว่านายพรชยัอาจก่อให้เกดิเสยีง

อนัเป็นเหตใุห้เสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	และก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

ร�าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	 ดังนั้น ผู้อ�านวยการเขตในฐานะเจ้า 

พนักงานท้องถ่ินตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จงึมอี�านาจ

ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ออกค�าสั่งห้ามกระท�าการใด เช่น ตัดโลหะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง จึงเป็นการกระท�าที่ชอบด้วยกฎหมาย

 ส่วนประเดน็รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุได้มคี�าวนิจิฉยัยกอทุธรณ์

ค�าสั่งนั้น	ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มี

อ�านาจพจิารณาอทุธรณ์ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข	พ.ศ.

๒๕๓๕	 เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าค�าสั่งดังกล่าวของผู้อ�านวยการเขตเป็นการกระท�า

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	 อีกทั้งได้พิจารณาอุทธรณ์โดยรับฟังข้อมูลจากนายพรชัย

และผู้อ�านวยการเขตแล้ว	 ดังนั้น	 การท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมี

ค�าวนิจิฉยัยกอทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว	จงึเป็นการกระท�าทีช่อบด้วยกฎหมายเช่นกนั 

ศาลปกครองกลางจึงมีค�าพิพากษายกฟ้อง

	 จากค�าพิพากษาคดีนี้จะเห็นได้ว่า	 ผู้อ�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงาน

ท้องถิน่ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ซึง่เป็นผูใ้ช้อ�านาจในการ 

ออกค�าส่ังทางปกครอง	ต้องมมีาตรการทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพของปัญหา

ที่เกิดขึ้น	และต้องมีข้อเท็จจริงสนับสนุนอย่างเพียงพอ	เพื่อให้การใช้อ�านาจนั้น
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เป็นการกระท�าทีช่อบด้วยกฎหมาย	ท�าให้ประชาชนสามารถอยูร่่วมกนัอย่างเป็น

ปกติสุข	 ไม่รุกล�้าหรือละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน	และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	นั่นเอง

“ ความชอบในการออกค�าสั่ง

อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่น�ามาใช้สนับสนุนซึ่งต้องชัดเจน

เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน

การกระท�าที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะห้ามไม่ให้กระท�าไม่ได ้”



	 มใีครเคยคดิหรอืไม่ว่า....การปฏบิตังิานตามภารกิจของหน่วยงานราชการ

ที่มีกฎหมายให้อ�านาจด�าเนินงานและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานจะถูก

ประชาชนร้องเรียนและถูกพิพากษาว่า	 มีความผิดฐานกระท�าการละเมิดอันเกิด

จากการใช้อ�านาจตามกฎหมายหรือการละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติ	 อีกทั้งหน่วยงานและผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

ดแูลเหตเุดอืดร้อนร�าคาญของประชาชนกย็งัถกูตดัสนิว่ามคีวามผดิฐานละเลยต่อ 

หน้าที่ที่เพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชน	หรือไม่ด�าเนินการตามอ�านาจ 

หน้าทีท้ั่งทีต่นเองมองว่าได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเหตเุดอืดร้อนให้แก่ประชาชน

ตามสมควรแล้วก็ตาม	 ค�าพิพากษาในคดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนเก่ียวกับ 

การด�าเนินการตามหน้าทีท่ีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิติัของหน่วยงานราชการ

และราชการส่วนท้องถิ่น

	 เรือ่งมอียูว่่า	ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงน�า้จดืแห่งหนึง่ถกูประชาชนทีอ่ยู่

อาศัยริมคลองสาธารณะร้องเรียนว่าปล่อยน�้าเสียลงคลองโดยไม่ผ่านการบ�าบัด

เป็นเหตใุห้น�า้ในคลองเน่าเสยี	ไม่สามารถน�ามาอปุโภคบรโิภคได้เช่นเดิม	ยิง่ในช่วง 
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ฤดูแล้งในคลองจะมีน�้าทิ้งท่ีศูนย์ฯ	 ปล่อยออกมาท�าให้กลิ่นของน�้าเหม็นมากขึ้น

ซึง่เหตุการณ์ลักษณะนีเ้กดิขึน้มาเป็นเวลานานแล้ว	ประชาชนท่ีเดอืดร้อนได้รวม

ตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด�าเนินการแก้ไขแต่ไม่มีหน่วยงาน

ของรัฐแห่งใดสนใจ	จึงยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง

ให้ศูนย์ฯ	 ท�าการปิดท่อระบายน�้าเสียที่ปล่อยลงสู่คลองสาธารณะโดยเด็ดขาด	

ในทางกลบักัน	ศนูย์ฯ	เหน็ว่า	แม้น�า้ทิง้ทีป่ล่อยออกมาจะไม่ผ่านการบ�าบดักต็าม	 

แต่น�้านั้นไม่ใช่น�้าเสียยังมีคุณสมบัติท่ีดีตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการคุ้มครอง 

ทรพัยากรสตัว์น�า้จืด	ส่วนสาเหตขุองการเน่าเสยีเหน็ว่าน่าจะเกิดจากน�า้ในคลอง

ไม่ไหลเวียน	 เน่ืองจากไม่ได้เปิดประตูระบายน�้าท่ีเช่ือมต่อกับแม่น�้าสายหลัก	

และบึงธรรมชาติ	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมีน�้าน้อยและสภาพอากาศร้อนจัด 

แพลงตอนพชืเกิดได้เรว็	ประกอบกบัประชาชนทีเ่ลีย้งสกุรและเลีย้งปลาได้ปล่อย

น�้าเสียลงสู่ล�าคลอง	ด้วยเหตุเหล่านี้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติและฤดูกาล	มิได้

เกดิจากการกระท�าของตนแต่ประการใด	อย่างไรกต็าม	เพือ่เป็นการบรรเทาและ

แก้ไขปัญหาเหตเุดอืดร้อนร�าคาญของประชาชน	ศนูย์ฯ	ได้เปิดประตรูะบายน�า้ของ

บงึธรรมชาตเิพือ่ขบัไล่น�า้เสียให้ไหลลงแม่น�า้สายหลักเมือ่ได้รับการร้องขอทกุครัง้	

รวมทั้งได้เสนอของบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบบ�าบัดน�้าเสียจากหน่วยงานต้น

สังกัดแล้วแต่ยังไม่ได้รับจัดสรร	ในขณะเดียวกัน	องค์การบริหารส่วนต�าบลและ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลก็เห็นว่าตนได้ด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าที่เพ่ือ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว	 อาทิ	 การท�าประชาคมหมู่บ้าน	

การน�าเหตุเดือดร้อนเรื่องน�้ามาจัดท�าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้าง
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ระบบประปาหมู่บ้าน	 การตรวจวัดคุณภาพน�้าในคลองเป็นประจ�า	 การจัดเวที

รบัฟังความคดิเหน็จากประชาชนรวมถึงได้ประสานงานกบัผูน้�าชุมชนและศนูย์ฯ	

ให้เปิดประตรูะบายน�า้มาโดยตลอด	มไิด้เพกิเฉยต่อเหตเุดอืดร้อนร�าคาญทีเ่กดิข้ึน

แต่อย่างใด

 จากกรณีดังกล่าว	ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดง 

ที ่๑๗๓/๒๕๕๐	โดยพิจารณาแยกเป็นสองประเด็น	ประเด็นแรก	ศูนย์ฯ	ระบาย

น�า้เสยีจากการด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ลงสู่ล�าคลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการบ�าบดั

เป็นการกระท�าละเมดิต่อประชาชนท่ีอยูอ่าศัยรมิคลองหรอืไม่	ศาลฯ	เหน็ว่า	โดย

ปกติแล้วน�้าที่ผ่านการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรม

หรือเลี้ยงสัตว์ย่อมมีผลท�าให้คุณสมบัติของน�้ากลายเป็นน�้าเสียได้	 การที่ศูนย์ฯ	

ระบายน�้าเสียจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่และน�้าจากบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา

ลงสู่คลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการบ�าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเสียก่อน 

อีกทั้งคลองดังกล่าวก็มีลักษณะปิด	น�้าไหลเวียนได้น้อยแสดงให้เห็นว่า	ศูนย์ฯ	มี

เจตนาที่จะใช้คลองสาธารณะเป็นแหล่งรองรับน�้าเสียเพื่อให้ไหลไปยังแม่น�้า

สายหลักโดยไม่ค�านึงว่าคลองมีสภาพทางกายภาพไมเ่หมาะสม	ส่วนการเปิดประตู

ระบายน�้าบึงธรรมชาติตามค�าร้องขอเพื่อขับไล่น�้าเสียให้ไหลลงสู่แม่น�้าสายหลัก 

ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเพียงช่ัวคราวเท่านั้นยังมีวิธีการอื่นที่สามารถ

ด�าเนนิการได้อยู่	การท่ีศูนย์ฯ ระบายน�า้เสยีลงสูค่ลองสาธารณะโดยไม่ผ่านการ 

บ�าบัดเป็นการกระท�าที่ขัดแย้งต่ออ�านาจหน้าที่ของตนที่ต้องดูแลรักษาฟื้นฟ ู

ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน�้าจืด ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
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ประมงและทรัพยากรที่เก่ียวเนื่องอย่างยั่งยืน ประกอบกับศูนย์ฯ ยังมีหน้าที่

ต้องปรบัปรงุแก้ไข บรรเทาผลกระทบหรอืเปลีย่นแผนปฏบัิติราชการให้เหมาะสม

แต่มิได้ด�าเนินการ จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถือว่าศูนย์ฯ 

กระท�าละเมดิอนัเกดิจากการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั ิ

ตามมาตรา ๙ วรรคแรก (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๒	ขณะทีก่รมต้นสงักดัถอืว่าเป็นผูร่้วมกระท�า

ละเมิดต่อประชาชนด้วย

	 ส่วนประเด็นท่ีสอง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลละเลยต่อหน้าท่ีไม่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน

ปล่อยให้ศูนย์ฯ	 ระบายน�้าเสียลงสู่ล�าคลองสาธารณะหรือไม่นั้น	 ศาลเห็นว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	 และนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ของหน่วยงาน	 ตามมาตรา	 ๔	 ประกอบมาตรา	 ๖๐	 แห่งพระราชบัญญัติสภา

๒	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้	

	 (๒)	 คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่

กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

	 (๓)	 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าท่ีของรฐัอนัเกิดจากการใช้อ�านาจตามกฎหมาย	หรือจากกฎ	ค�าสัง่ทางปกครอง	หรือค�าสัง่อ่ืน	หรือ

จากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



อ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเป็นหน้ำที่ที่หน่วยงำนรัฐต้องใส่ใจ

115{ }

๓	พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	๒๕๓๗

	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้

	 “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”	หมายความว่า	 เทศบาล	 สุขาภิบาลและราชการส่วนท้อง

ถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 	 	 	 มาตรา	 ๖๐	 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตามกฎหมาย	 และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต�าบลและลูกจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล
๔	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	๒๖	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผูห้นึง่ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	

ทางบก	ทางน�้า	ทางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี ้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้

ต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	๒๕๓๗ ๓	และได้รบัรูม้าตลอดว่าศนูย์ฯ	

ระบายน�้าเสียลงสู่คลองสาธารณะโดยไม่มีการบ�าบัดจนท�าให้เกิดผลกระทบต่อ

การรักษาคุณภาพของน�้าในคลองและเกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน	

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นผูมี้อ�านาจห้ามมใิห้ศนูย์ฯ กระท�าการดงักล่าว

เพื่อระงับเหตุร�าคาญเป็นหนังสือตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔ แต่มไิด้ด�าเนินการ ถึงแม้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบล

จะได้น�าความเดือดร้อนเรื่องน�้ามาจัดท�าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จัดให้มีการตรวจคุณภาพน�้า และรับฟังความ 

คดิเหน็จากประชาชนมาโดยตลอดแล้วกต็าม แต่ยงัคงปล่อยให้ศนูย์ฯ ระบาย

น�้าเสียโดยไม่ผ่านการบ�าบัดลงสู่คลองสาธารณะอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
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ต่อเนือ่งเรือ่ยมา	จงึถอืได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลละเลยต่อหน้าท่ีตามทีก่ฎหมายให้ต้องปฏบิตัติามมาตรา	๙	วรรคหนึง่	(๒) 

แห่งพระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาห้ามมิให้ศูนย์ฯ	 และกรมฯ	 ระบายทิ้ง

น�้าเสียจากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ภายในหน่วยงานลงสู่คลองสาธารณะโดย

ไม่ผ่านการบ�าบดัน�า้เสยีภายใน	๑๘๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้มคี�าพิพากษาถงึท่ีสดุและ

ให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสั่งให้ศูนย์ฯ	

และกรมฯ	 ระงับเหตุเดือดร้อนร�าคาญอันเกิดจากการระบายน�้าเสียจากการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 โดยไม่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยจะต้องก�าหนดวิธีการ

และเงื่อนไขให้ศูนย์ฯ	และกรมฯ	ปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นได้อีก 

ภายในระยะเวลาที่ศาลได้ก�าหนดไว้ข้างต้น	 ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้ม ี

ค�าพิพากษาถึงที่สุด

 ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงน�า้จดืและกรมต้นสงักัดไม่เห็นด้วยกับค�าพพิากษา

ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	 โดยโต้แย้งว่าน�้าที่ระบายทิ้งไม่ใช่น�้าเสีย

เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าในคลองสาธารณะที่ผ่านการใช้งานแล้วกับ

น�้าในบึงธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมีคุณภาพใกล้เคียงกัน	 การเปิดประตู

ระบายน�้าบึงธรรมชาติเม่ือได้รับการร้องขอก็ได้ด�าเนินการให้ทันทีทุกครั้งแม้ว่า

ระเบียบปฏิบัติจะก�าหนดให้ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนก็ตาม	

การระบายน�้าทิ้งลงสู่บึงธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีท�าได้ยาก	 ต้องใช้งบประมาณมาก

และในเบื้องต้นได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีเติมน�้าและหมุนเวียนน�้าใน 

แต่ละบ่อเพือ่ให้มนี�า้เสียท่ีปล่อยลงสู่คลองสาธารณะน้อยทีส่ดุ	อกีทัง้ยงัได้ตรวจสอบ 



อ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยเป็นหน้ำที่ที่หน่วยงำนรัฐต้องใส่ใจ
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คณุภาพน�า้เป็นประจ�าและเปิดประตูระบายน�า้เป็นครัง้คราวเม่ือประชาชนร้องขอ 

ถือได้ว่าศูนย์ฯ	ได้น�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ภายใต้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 ประหยัด	 และก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าก่อให้เกิดโทษ

และได้ค�านึงถึงผลกระทบท่ีอาจมีขึ้นให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้ว	 มิได้เป็น 

ผู้กระท�าการที่มิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุที่ก่อให้เป็นการละเมิดแต่อย่างใด	

อกีทัง้การกระท�าดงักล่าวกไ็ม่เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก�าหนดให้

ต้องปฏบิตัขิอให้ศาลปกครองสงูสดุพพิากษากลบัเป็นยกฟ้องต่อไป	ระหว่างการ

พจิารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้มคี�าส่ังคุ้มครองชัว่คราว	เนือ่งจากหากไม่มี

ค�าสัง่ระงบัการระบายน�า้เสยีไว้ก่อนอาจก่อให้เกดิผลกระทบมากย่ิงขึน้จนไม่อาจ

เยียวยาแก้ไขในภายหลังได้

 ต่อมาศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่อ. ๒๐๔/ 

๒๕๕๒	ในประเดน็เร่ืองการปล่อยน�า้ทิง้ลงสูค่ลองสาธารณะเป็นการกระท�าละเมดิ

หรือไม่	ศาลได้พิเคราะห์ว่า	จากสภาพของคลองสาธารณะที่มีน�้าไหลเวียนน้อย

ไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นแหล่งรองรบัน�า้ท้ิงจากแหล่งใดๆ	แต่ศนูย์ฯ ได้ปล่อยน�า้ทิง้ 

จากอาคารบ้านพกัเจ้าหน้าทีแ่ละน�า้จากการเพาะเลีย้งพนัธุป์ลา โดยไม่มกีาร

บ�าบัดและอ้างแต่เพียงว่าจ�าเป็นต้องระบายน�้าทิ้งลงคลองสาธารณะ หากน�้า

ทิง้ทีร่ะบายลงคลองไม่ใช่น�า้เสยีน่าจะระบายลงสูบ่งึธรรมชาตไิด้แสดงว่า มเีจตนา

ปล่อยทิง้น�า้เสยีลงสูค่ลองสาธารณะเพือ่ให้ไหลลงสูแ่ม่น�า้สายหลกั โดยไม่ค�านงึถงึ

สภาพทางกายภาพที่ไม่เหมาะสมถือได้ว่าเป็นการกระท�าที่ขัดต่อภาระหน้าที่

ของตน อกีทัง้ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนทีใ่ช้น�า้เพือ่การอปุโภค

บรโิภคอนัเป็นการกระท�าทีข่ดัต่อวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ตีามภาระ
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หน้าที่ที่ดี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง	ศูนย์ฯ	ได้

กระท�าละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้อง

ปฏิบตักิารทีศ่าลปกครองช้ันต้นพพิากษาห้ามมใิห้ศูนย์ฯ	และกรมฯ	ระบายทิง้น�า้

เสยีลงสูค่ลองสาธารณะโดยไม่ผ่านระบบบ�าบดัน�า้เสยี	จงึชอบแล้ว พพิากษายนื

	 จากค�าพพิากษาดงักล่าวถอืได้ว่าเป็นการวางบรรทัดฐานท่ีส�าคัญเก่ียวกับ

การท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติของหน่วยงานราชการต่างๆ	

ที่จะต้องค�านึงถึงผลกระทบมิให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชน

ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย	 และมีหน้าท่ีท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข	

บรรเทาผลกระทบหรอืปรบัเปลีย่นแผนปฏบิติัการให้มคีวามเหมาะสม	ซึง่สอดคล้อง

กบัหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีรวมถงึเป็นการก�าหนดแนวทางทีช่ดัเจน

ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการด�าเนินงานคุ้มครองดูแลแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อน

ร�าคาญของประชาชนให้กับราชการส่วนท้องถ่ิน	 นอกจากนั้น	 ยังนับได้ว่าเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ต่อประชาชนท่ีศาลปกครองได้วางแนวทางการตคีวามเกีย่วกบั

การท�าหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ

ความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมของประชาชน	มเิช่นนัน้แล้ว	ผูท้ีเ่ดอืดร้อนอาจต้องทกุข์

ทรมานจากปัญหาที่ตนเองมิใช่ผู้ก่อไปอีกนานแสนนาน



 “ขุดดิน”	 หลายคนคงมองว่าเป็นการกระท�าที่ใครๆ	 ก็สามารถท�าได้ 
คงไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อบคุคลรอบข้างจนมีผลต่อสขุภาพและการด�ารงชวีติ
เท่าไรนัก	แต่หารู้ไม่การขุดดินนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	และการ
ด�ารงชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว	 ถึงแม้ว่าจะ
เป็นการขุดดินบนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเองก็ตาม	ดังกรณีนายสนองและนายถาวร  
(เจ้าของที่ดิน)	 กับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี	 ที่มีคดีความกัน 
จนเรือ่งถงึศาลปกครองสงูสดุ	ด้วยเหตุท่ีนายสนองและนายถาวรต้องการขดุดนิเพือ่
ประกอบกิจการโรงงานบนทีด่นิทีบ่คุคลทัง้สองถอืครองกรรมสทิธิอ์ยู่ซ่ึงเป็นท่ีดนิ
บริเวณภูเขาแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี	โดยขนาดของพื้นที่ที่ด�าเนินการนั้นเป็น
ไปตามที่มาตรา	๓๒	มาตรา	๔ ๓	และมาตรา	๑๗ ๔	แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 

ผลกระทบจำกกำรขุดดิน

อัมพร ทรงสวัสดิ์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุข
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓
๒	มาตรา	๓	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้
	 (๑)	 เทศบาล
	 (๒)	 กรุงเทพมหานคร
	 (๓)	 เมืองพัทยา
	 (๔)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้	ซึง่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
	 (๕)	 บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
	 (๖)	 เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากการขุดดนิหรอืถมดนิ	ถ้าการขดุดนิหรอืถมดนิอาจก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สินของบคุคล	หรอือาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน	รัฐมนตรีจะประกาศ
ก�าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้	
๓	มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้
	 “ดิน”	หมายความรวมถึง	หิน	กรวด	หรือทราย	และอินทรีย์วัตถุต่างๆ	ที่เจือปนกับดิน
	 “พื้นดิน”	หมายความว่า	พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
	 “ขุดดิน”	หมายความว่า	กระท�าแก่พื้นดินเพื่อน�าดินขึ้นจากพื้นดิน	หรือท�าให้พื้นดินเป็นบ่อดิน	
๔	มาตรา	๑๗	ผูใ้ดประสงค์จะท�าการขดุดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพ้ืนดนิเกนิสามเมตรหรือมพ้ืีนทีป่ากบ่อ
ดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตร	หรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่ประกาศก�าหนด	ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�าหนด
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และถมดิน	พ.ศ.	๒๕๔๓	เข้าข่ายต้องขออนุญาตขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	
นายสนองและนายถาวรจึงได้แจ้งค�าขอขุดดิน	เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๔๕	ต่อ
นายกเทศมนตร	ีซ่ึงต่อมาได้มหีนงัสอืแจ้งให้ทัง้สองคนชีแ้จงรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ประกอบค�าขอแจ้งการขุดดิน	 จากการพิจารณาของนายกเทศมนตรีเห็นว่าการ
ขุดดินในพื้นที่นี้มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 วิถีชีวิต	 และสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน	 จึงไม่รับแจ้งค�าขอขุดดินดังกล่าว	 นายสนองและนายถาวรจึงอุทธรณ์
ค�าสั่งไปยังนายกเทศมนตรี	 แต่นายกเทศมนตรีไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์	 จึงได้
เสนอเร่ืองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา	 ซึ่งผลการพิจารณามีความเห็นให้
นายกเทศมนตรเีพกิถอนค�าสัง่ไม่อนญุาตตามค�าขอแจ้งการขดุดนิของนายสนอง
และนายถาวร	 และให้ถือปฏิบัติในการรับแจ้งการขุดดินให้ถูกต้องต่อไป	 นายก
เทศมนตรีจึงได้เพิกถอนค�าส่ังไม่รับแจ้งและออกใบรับแจ้งการขุดดินให้ในวันที่	 
๙	 มิถุนายน	 ๒๕๔๖	 นายสนองและนายถาวรได้รับใบอนุญาตจากอุตสาหกรรม
จังหวัดให้ประกอบกิจการขุดดินตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในวันที	่ 
๒	กรกฎาคม	๒๕๔๖	แต่เมื่อเริ่มขุดดินกลับมีประชาชนปิดกั้นถนนไม่ให้รถยนต์
ผ่านเข้าออก	โดยประชาชนอ้างว่าเป็นท่ีดนิของวดัและบางส่วนเป็นทีด่นิส่วนบคุคล 
นายกเทศมนตรีจึงมีหนังสือในวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๔๖	สั่งให้นายสนองและ
นายถาวรระงับการขุดดินในพื้นท่ีนั้น	 เนื่องจากตรวจสอบแล้วเห็นว่าการขุดดิน
อาจมผีลกระทบต่อผูม้อีาชพีเลีย้งกุง้	น�า้ใช้ในการอปุโภคบรโิภค	และมีการร้องทกุข์ 
เก่ียวกับการออกโฉนดที่ดินว่าถูกต้องชอบธรรมหรือไม่	 ทั้งสองคนจึงอุทธรณ์ 
ค�าสั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด	 ในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิกรณอีทุธรณ์ค�าส่ังให้ระงับการขดุดินดงักล่าว	จากการพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมการฯ	ประกอบกบัการแสดงกรรมสิทธิที์ด่นิเป็นไปอย่างชอบธรรม	
ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้นายกเทศมนตรีเพิกถอนค�าสั่งให้ระงับการขุดดิน	 ซ่ึง 
นายกเทศมนตรีได ้เพิกถอนค�าส่ังในวันท่ี	 ๒๘	 ตุลาคม	 ๒๕๔๖	 ต่อมา 
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นายกเทศมนตรไีด้มคี�าส่ังลงวันท่ี	๖	พฤศจกิายน	๒๕๔๖	ให้หยุดการขดุดนิอกีครัง้	
เนือ่งจากมข้ีอเทจ็จรงิเพิม่เตมิว่าการขดุดินอาจท�าให้เดก็นกัเรยีนและชาวบ้านที่
ขึ้นไปบนเขาพลัดตกลงมาเกิดอันตรายแก่ชีวิต	 และการขุดดินอยู่ใกล้บริเวณวัด	
ท�าให้เกิดเสยีงดงัรบกวนพระภิกษุสงฆ์ในการประกอบศาสนกิจได้	นายสนองและ
นายถาวรจึงได้อทุธรณ์ไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดัอกีครัง้หนึง่	ในครัง้นีผู้ว่้าราชการ 
จังหวัดพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พบว่า	 
การขดุดนิในบริเวณทีพิ่พาทห่างจากสาธารณสถาน	โบราณสถาน	และสถานทีท่�าการ
ของหน่วยงานรฐัเกนิ	๑๐๐	เมตร	และยังไม่พบว่าการขุดดนิท�าให้เกิดเหตเุดอืดร้อน
ร�าคาญ	แต่ประมงจังหวัดตรวจสอบพืน้ท่ีแล้วพบว่าการขดุดนิอาจมผีลต่อการกนิ
อาหารของกุ้ง	เนื่องจากความสั่นสะเทือนจากการขุดดินและรถบรรทุกดิน	รวมทั้ง 
ฝุ่นละอองดินซึ่งสามารถตกลงสู่แหล่งน�้าและบ่อเลี้ยงกุ้ง	 อาจมีผลกระทบต่อ
การเลี้ยงกุ้งประกอบกับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	มีฝนตก
ปริมาณมากเฉลี่ย	๔๐๐	ถึง	๕๐๐	มิลลิเมตร	และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	๒๒	
องศาเซลเซียส	สามารถท�าให้คุณภาพน�า้เปล่ียนแปลงได้	เช่น	ความเคม็	ความเป็น 
กรดด่าง	หรอือณุหภมู	ิรวมท้ังการมเีมฆฝนมากอาจท�าให้เกดิปฏกิริยิาเรอืนกระจก 
และอาจท�าให้กุ้งกินอาหารน้อยลง	เมื่อตรวจสอบคุณภาพน�้าในคลองส่งน�้าและ
บ่อกุ้งที่อยู่ติดกับบริเวณที่ขุดดินมีเพียงค่าแอมโนเนียเท่านั้นท่ีผิดปกติอยู่ใน 
ระดบัทีเ่ป็นอนัตรายต่อกุ้งและสามารถท�าให้กุ้งกินอาหารน้อยลงได้	และเมือ่ตรวจ
คุณภาพกุ้งพบว่าสุขภาพกุ้งบางส่วนค่อนข้างไม่ดี	 ท�าให้กุ้งกินอาหารได้น้อยลง
เช่นกัน	เห็นได้ว่าเหตุที่กุ้งกินอาหารน้อยลงน่าจะเกิดจากหลายปัจจัย	นอกจากนี้  
ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัดเหน็ว่าพ้ืนทีบ่รเิวณเขาแห่งนี้
เป็นปา่ไม้ทีม่ีความอดุมสมบูรณ์	มีความส�าคญัต่อการมนี�้าส�าหรับอปุโภคบรโิภค
ของชุมชน	และเป็นแหล่งน�้าจืดที่ส�าคัญที่เหลือเพียงแห่งเดียวของอ�าเภอ	หากมี
การขุดดินเกรงว่าป่าไม้จะถูกท�าลาย	อาจเป็นเหตุให้น�้าจืดบริเวณดังกล่าวลดลง
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จนกระทัง่แห้งไป	ประกอบกบัพืน้ท่ีส่วนใหญ่โดยรอบเป็นน�า้เคม็	อาจท�าให้น�า้เคม็
แทรกซมึเข้าแทนที	่ส่วนนายกเทศมนตรีได้แจ้งว่ามีกลุม่ผูเ้ลีย้งกุ้งได้รบัผลกระทบ
จ�านวน	๑๐๐	บ่อ	คดิเป็นผลผลติประมาณ	๔๐๐	ตนั	ความเสยีหายส่วนใหญ่เกดิใน
ช่วงฝนตก	ซึง่ท�าให้น�า้ท่ีไหลลงคลองส่งน�า้เป็นสีแดง	กุ้งและปลาทีป่ระชาชนเลีย้ง
ไว้ได้รบัความเสียหาย	ส�าหรับน�า้อปุโภคบริโภคท่ีประชาชนใช้มากทีส่ดุคอื	บ่อน�า้
ที่วัด	 ซึ่งเมื่อขุดดินน�้าในบ่อเร่ิมลดลง	 ปัจจุบันน�้าในบ่อดังกล่าวแห้งแล้ว	 ส�านัก
วิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา	กรมทรัพยากรน�้า	เห็นว่าบริเวณเขาแห่งนี้มีที่ราบลุ่ม 
ปากแม่น�้าและที่ราบชายฝั่งทะเลล้อมรอบ	 แหล่งน�้าใต้ดินจึงมีคุณภาพกร่อย 
ถงึเคม็	น�า้จืดจะถูกเกบ็กกัเฉพาะแหล่งน�า้บนดนิ	ซึง่มักเป็นแหล่งกักเกบ็ขนาดเลก็	
ที่มีปริมาณน�้าไม่เกิน	๕	ลูกบาศก์เมตร	และลึกไม่เกิน	๑๐	เมตร	โดยการอนุรักษ์
แหล่งน�า้จดืประเภทนีใ้ห้ใช้ได้นานต้องอนรัุกษ์ป่าไม้ให้อดุมสมบรูณ์	เนือ่งจากโดย
รอบเขามคีลองน�า้เคม็และบ่อกุง้	จงึจ�าเป็นต้องรกัษาสมดลุของระดบัให้มแีรงดนั
เพียงพอเพื่อป้องกันการแทรกตัวของน�้าเค็มเข้ามาแทนที่น�้าจืด	 จากข้อมูลของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของนาย
สนองและนายถาวร บุคคลทั้งสองจึงไม่สามารถขุดดินได้
	 นายสนองและนายถาวรได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น	 เพื่อคัดค้าน 
ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ียกอุทธรณ์	ท�าให้ไม่สามารถด�าเนิน
การขดุดนิได้	ศาลปกครองชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่๑๘/๒๕๔๙ 
ว่า	การที่นายกเทศมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายสนองและนายถาวรหยุดขุดดินใน
บริเวณพพิาทโดยไม่มหีลกัฐานชดัเจนว่าบคุคลท้ังสองได้ก่อให้เกดิความเสยีหาย
หรือผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและสภาพแวดล้อม
ค�าสัง่ของนายกเทศมนตรจีงึเป็นการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย	และส�าหรบั
การพิจารณาอทุธรณ์ของผูว่้าราชการจังหวดัโดยได้รบัความเหน็จากการตรวจสอบ
บรเิวณพพิาทและผลกระทบอนัเกิดจากการขุดดนิของบคุคลท้ังสองจากหน่วยงาน
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ทีเ่กีย่วข้องโดยไม่ปรากฏว่ามหีน่วยงานใดให้ความเห็นว่าผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับ
การเล้ียงกุ้งและน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค	 เกิดจากการขุดดินอย่างชัดเจน	 เพียงแต่
ให้ความเห็นโดยสันนิษฐานว่าเหตุที่กุ้งกินอาหารน้อยน่าจะเกิดจากหลายปัจจัย	 
และให้ข้อเสนอแนะว่าการรักษาแหล่งน�้าจืดให้สามารถใช้ได้นานจ�าเป็นต้อง 
อนรุกัษ์สภาพป่าเขาและสิง่แวดล้อมให้อยูใ่นสภาพท่ีสามารถช่วยชะลอการไหล
ของน�้าฝน	สามารถลดการระเหยของน�้าอุม้น�า้	ซมึซบัและเก็บกกัน�า้ไว้ได้เทา่นัน้	 
อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้พิจารณาประเด็นข้ออ้างอิงในค�าสั่งที่เป็นเหตุใน 
การอุทธรณ์ให้ครบถ้วน	 แล้วเห็นว่าค�าสั่งให้หยุดการขุดดินชอบด้วยกฎหมาย	
จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วย
กฎหมายเช่นกัน
	 ต่อมาเมือ่ผูว่้าราชการจงัหวดั	และนายกเทศมนตรีทราบค�าพพิากษาของ
ศาลปกครองช้ันต้น	 จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลปกครอง
สงูสดุพิพากษากลบัค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นเป็นให้ยกฟ้อง	ศาลปกครอง
สูงสุดได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๔๑/๒๕๕๒	ว่า	จากข้อเท็จจริง
ทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 การชดใช้ความเสียหายในกรณีต่างๆ	ที่นายสนองและ 
นายถาวรยนิดจีะชดใช้ให้หรอืกฎหมายก�าหนดให้ชดใช้ค่าเสยีหาย๕	นัน้	ศาลปกครอง

๕	กฎหมายที่ก�าหนดให้ชดใช้ค่าเสียหาย
		ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 มาตรา	๑๓๔๓	ห้ามมิให้ขดุดนิหรอืบรรทุกน�า้หนกับนท่ีดนิเกนิควรจนอาจเป็นเหตอัุนตรายแก่ความ
อยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อ	เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหาย
		พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 มาตรา	๙๖	แหล่งก�าเนดิมลพษิใดก่อให้เกิดหรอืเป็นแหล่งก�าเนิดของการร่ัวไหลหรือแพร่กระจายของ
มลพษิอนัเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตรายแก่ชวิีต	ร่างกายหรอืสุขภาพอนามยั	หรือเป็นเหตใุห้ทรพัย์สนิของ
ผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษนั้น	 มีหน้าที่ต้อง 
รบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหรือค่าเสยีหายเพือ่การนัน้	ไม่ว่าการรัว่ไหลหรอืแพร่กระจายของมลพิษนัน้
จะเกดิจากการกระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนดิมลพษิหรอืไม่
ก็ตาม	เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก
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สูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 หากเกิดความเดือดร้อนเสียหายจากการขุดดินแล้ว	
บคุคลทัง้สองต้องรบัผิดตามกฎหมายกต็าม	แต่มาตรการทางกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
ไม่สามารถเยยีวยาแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างแท้จรงิ 
อนัส่งผลกระทบต่อประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณเขาซึง่ส่วนใหญ่มอีาชพีเลีย้งกุง้จน
ไม่อาจแก้ไขเยียวยาได้	 ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่เห็นพ้องกับศาลปกครองชั้นต้น	
และพพิากษากลบัเป็นให้ยกฟ้องคดีนีคื้อ	นายสนองและนายถาวรไม่สามารถด�าเนนิ
การขดุดนิต่อไปได้ตามท่ีนายกเทศมนตรีมคี�าส่ังให้ระงบัการขดุดนิไว้	เพือ่ป้องกนั
ผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนต่อไป
 จากค�าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ในข้อเท็จจริงจะไม่สามารถ
ยนืยันอย่างชัดแจ้งว่าการเกดิความเสียหายอย่างหนึง่อย่างใด แต่ถ้าวเิคราะห์
ตามบริบทของการด�าเนินการแล้ว สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระ
ทบที่ยากต่อการเยียวยาขึ้นในภายหลัง ก็เป็นเหตุที่จะยกขึ้นมาประกอบการ

พิจารณาการใช้สิทธิหรือระงับสิทธิในการด�าเนินการของบุคคลใดๆ ได้

	 (๑)	 เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม
	 (๒)	 การกระท�าตามค�าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
	 (๓)	 การกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าของผูท้ีไ่ด้รบัอนัตรายหรอืความเสยีหายเองหรอืของบคุคลอืน่
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม	ในการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนั้น
	 ค่าสนิไหมทดแทนหรือค่าเสยีหาย	ซึง่เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษมหีน้าท่ีต้องรับผดิ
ตามวรรคหน่ึง	หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีท่างราชการต้องรบัภาระจ่ายจรงิในการขจดัมลพิษที่
เกิดขึ้นนั้นด้วย
 มาตรา	๙๗	ผู้ใดกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าด้วยประการใดโดยมชิอบด้วยกฎหมายอนัเป็นการท�าลาย
หรือท�าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	 
มีหน้าทีต้่องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่รฐัตามมลูค่าทัง้หมดของทรพัยากรธรรมชาติท่ีถูกท�าลาย	สูญหาย 
หรือเสียหายไปนั้น
	 เทศบญัญตัขิองเทศบาลแห่งนี	้เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการขุดดนิ	และถมดนิ	พ.ศ.๒๕๔๔	
ข้อ	๘	ก�าหนดให้ผู้ขุดดินต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลและสภาพแวดล้อม



 ปัจจบุนัความเดอืดร้อนจากเหตรุ�าคาญส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก	 และมักเป็นสาเหตุของการเกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้ง 

ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่าย	 ดังเช่นนายวสันต์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล	 ชีวิต

ประจ�าวันของนายวสันต์จะต้องเดินทางตามถนนลูกรังเพื่อไปยังถนนสายหลัก	 

แต่ถนนสายนี้มีหลุมมีบ่อจ�านวนมาก	 และทุกปีจะมีน�้าเน่าท่วมขังเป็นเวลานาน	

อนัเป็นบ่อเกิดของยงุ	และเชือ้โรคซึง่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของนายวสนัต์	เมือ่

เป็นเช่นนี้นายวสันต์จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า	นายกเทศมนตรีและ

เทศบาลละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยเทศบาลก�าหนด	ซ่ึง

กฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้	 “เทศบาลมีหน้าที่ต้องบ�ารุงรักษาทางสาธารณะ

ในเขตเทศบาล”	 และนายวสันต์ยังได้ขอให้ศาลปกครองมีค�าพิพากษาให้นายก

เทศมนตรจีดัการซ่อมบ�ารุงหรือปรับปรุงทางเข้าออกดงักล่าวให้เป็นถนนคอนกรตี 

หรือถนนลาดยางมะตอยให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร

	 ศาลปกครองช้ันต้นได้มีค�าส่ังตามคดีหมายเลขแดงท่ี	 ๖๖/๒๕๔๕	 ว่า 

นายวสนัต์ได้น�าปัญหาความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายท่ีเกิดจากเหตรุ�าคาญเก่ียวกับ

ค�ำสั่งทำงปกครองก่อนฟ้องศำลปกครอง
ต้องขออุทธรณ์ต่อหน่วยงำนรัฐก่อน

อัมพร ทรงสวัสดิ์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุข
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น�้าเน่าท่วมขังในทางเข้าออกที่อยู่อาศัยของตนมาร้องเรียนต่อศาลปกครอง	แต่

นายวสนัต์ไม่เคยมีหนงัสอืร้องขอต่อนายกเทศมนตรแีละเทศบาลให้พจิารณา

ด�าเนนิการแก้ไขหรอืบรรเทาเหตรุ�าคาญทีเ่กดิขึน้เสยีก่อนทีจ่ะด�าเนินการฟ้อง

ต่อศาล ดงันัน้ ในขณะทีย่ื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ค�าฟ้องนีจ้งึเป็นเรือ่งทีย่งัไม่ม ี

ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกดิขึน้ระหว่างนายวสนัต์กบันายกเทศมนตรีและเทศบาล 

คดนีีจ้งึไม่เข้าลกัษณะเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายทีไ่ด้รบั 

อันเน่ืองมาจากการท่ีนายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	 

ตามมาตรา	 ๙	 วรรคหนึ่ง	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๒	ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องนี้

ไว้พิจารณา	และให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ

	 เมื่อนายวสันต์ได้รับค�าสั่งจากศาลปกครองชั้นต้น	 จึงได้อุทธรณ์คัดค้าน

ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาและม ี

ค�าสัง่กลบัค�าสัง่ของศาลปกครองช้ันต้นให้รับคดีของตนไว้พจิารณาต่อไป	ซึง่ศาล

ปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งที่ ๔๓๐/๒๕๕๔	ว่า	ถึงแม้มาตรา	๔๘	เตรส	มาตรา	๕๓	

๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒ 

  มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้

		(๒)	คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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และมาตรา	๕๖	แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖๓	บญัญตัใิห้เทศบาลนคร

มีหน้าที่บ�ารุงรักษาทางบก	ทางน�้า	 ทางระบายน�้า	 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	

โดยให้นายกเทศมนตรีมีอ�านาจหน้าที่บริหารงานราชการของเทศบาลให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย	 ประกอบกับมาตรา	 ๒๕	 มาตรา	 ๒๖	 และมาตรา	 ๒๗	 แห่ง 

๓	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖

	 มาตรา	๔๘	เตรส	นายกเทศมนตรีมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 ก�าหนดนโยบายโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย	และรบัผดิชอบในการบรหิารราชการของเทศบาลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	เทศบัญญัติ	และนโยบาย

	 (๒)	 สั่ง	อนุญาต	และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

	 (๓)	 แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตร	ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร	ีและเลขานกุารนายกเทศมนตรี

	 (๔)	 วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 (๕)	 รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

	 (๖)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

	 มาตรา	๕๓	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท�าในเขตเทศบาล	ดังต่อไปนี้

	 (๑)	 กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา	๕๐	(มาตรา	๕๐(๒)	ให้มีและบ�ารุงทางบกและทางน�้า)

	 (๒)	 ให้มีน�้าสะอาดหรือการประปา		 	 	 	

	 (๓)	 ให้มีโรงฆ่าสัตว์

	 (๔)	 ให้มีและบ�ารุงสถานที่ท�าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้		

	 (๕)	 ให้มีและบ�ารุงทางระบายน�้า

	 มาตรา	๕๖	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท�าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

	 (๑)	 กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา	๕๓

	 (๓)	 กิจการอย่างอื่นซึ่งจ�าเป็นเพื่อการสาธารณสุข

	 (๕)	 จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ๒๕๓๕ ๔	 บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มอี�านาจหน้าทีใ่นการดแูลปรับปรงุ	รกัษาถนน	ทางบกทางน�า้	ทางระบายน�า้	และ

สถานทีต่่างๆ	และมอี�านาจห้ามมใิห้ผู้ใดก่อเหตุร�าคาญหรอืระงับ	หรอืควบคมุเหตุ

ร�าคาญต่างๆ	ได้ก็ตาม	แต่การท่ีนายวสันต์	ซึง่อ้างว่าได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหาย

จากการที่นายกเทศมนตรไีม่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาทางเข้าออกทีม่สีภาพ

เป็นหลมุเป็นบ่อและมนี�า้เน่าท่วมขงั	เป็นแหล่งเพาะพนัธุยุ์ง	โดยทีน่ายวสนัต์ยังไม่

ได้ด�าเนนิการตามสิทธหิน้าทีข่องตนคอื	การร้องขอให้นายกเทศมนตรดี�าเนนิการ

๔	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
 มาตรา	๒๕	ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	หรือผู้ที่
ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ
	 (๑)	 แหล่งน�้า	 ทางระบายน�้า	 ที่อาบน�้า	 ส้วม	 หรือท่ีใส่มูลหรือเถ้า	 หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยู่ในท�าเล 
ไม่เหมาะสม	 สกปรก	 มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของ	 มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษ	 หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค	หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	 มาตรา	๒๖	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผูห้นึง่ผูใ้ดมใิห้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ	
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	
ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี้	
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้
	 มาตรา	 ๒๗	 ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ	 ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิน่มอี�านาจออกค�าส่ังเป็นหนงัสอืให้บคุคลซึง่เป็นต้นเหตหุรอืเกีย่วข้องกบัการก่อหรอือาจก่อให้เกดิเหตุ
ร�าคาญนั้น	ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่ง	และถ้าเห็นสมควร
จะให้กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญนั้น	 หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มี
เหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต	ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
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แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายท่ีเกดิจากเหตรุ�าคาญดงักล่าวเสยีก่อนนัน้	ยงัไม่ 

ถือว่ามีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดข้ึน และไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที ่

หน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนด

ให้ต้องปฏบิตัติามมาตรา	๙	วรรคหน่ึง	(๒)	แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง

และวิธีการพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	ที่ผู้ฟ้องคดีจะน�ามาฟ้องต่อศาล

ปกครองได้	 ศาลปกครองสูงสุดจึงได้มีค�าส่ังท่ี	 ๔๗๐/๒๕๔๕	 ไม่รับค�าฟ้องของ

นายวสันต์ไว้พิจารณาเช่นเดียวกับค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

	 จากค�าพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 ศาลถือหลักที่ว่าการย่ืนฟ้องต่อ

ศาลปกครองเพือ่เรยีกร้องให้หน่วยงานทางปกครองท่ีมอี�านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมาย

ก�าหนด	จะต้องมีการเรียกร้องต่อหน่วยงานทางปกครองที่มีอ�านาจหน้าที่นั้นให้

ด�าเนนิการเสยีก่อน	ทัง้นีต้้องปรากฏข้อเทจ็จรงิก่อนว่าเจ้าหน้าทีท่ราบปัญหาแล้ว 

เช่น	มีคนร้องเรียน	สื่อท�าข่าว	หรือมีเหตุแน่ชัดว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น	แต่

หน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าท่ี	 จึงถือเป็นการละเลยการ

ปฏิบัติหน้าที่	 ดังนั้น	 จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการด�าเนินการตามสิทธิหน้าท่ี

ของประชาชน	 ซึ่งหากผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากเหตุร�าคาญ

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	 หรือไม่ได้รับการอ�านวยความสะดวกจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของตน	หรอืมเีหตทุีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควร

ด�าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไข	เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน	ประชาชน

ผูน้ัน้ควรแจ้งไปยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ของตนเพ่ือให้พิจารณาด�าเนนิการ	

แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพกิเฉย	ไม่ด�าเนนิการปรบัปรงุหรอืแก้ไขเหตนุัน้ 
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ประชาชนกส็ามารถยืน่ค�าฟ้องไปยงัศาลปกครองฐานเจ้าหน้าทีข่องรฐัละเลยการ

ปฏิบัติหน้าที่ได้

“ข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้ง จะลดลง

หากเราเดินมาเจอกันคนละครึ่งทาง”



	 บริษัท	 โปร	 จ�ากัด	 ได้ท�าสัญญาเช่าสถานที่คือ	 โรงแรมไท	 กับบริษัท	 

ดี.วี.อาร์.	 จ�ากัด	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจโรงแรม 

ซึ่งในระหว่างท�าสัญญาสภาพสถานที่ดังกล่าวมีความช�ารุดทรุดโทรมอย่างมาก 

ไม่มีความปลอดภัย	จะต้องแก้ไขซ่อมแซมหลายรายการ	ซึ่งบริษัท	ดี.วี.อาร์.จ�ากัด 

ในฐานะผู้ให้เช่าก็ทราบมาโดยตลอด	 แต่ไม่ได้ด�าเนินการซ่อมแซมแก้ไขแต ่

อย่างใด	พร้อมกบัตกลงจะมอบใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

ให้กับบริษัท	 โปร	 จ�ากัด	 ในภายหลัง	 โดยอยู่ระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจโรงแรมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้า

ด�าเนินการตรวจสอบสถานที่พร้อมกรรมการของทั้งสองบริษัทพบว่า	 มีปัญหา

สภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร	 ปัญหาการอุดตันของระบบระบายน�้า	

ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญ	จึงมีค�าสั่งให้บริษัท	ดี.วี.อาร์.	

จ�ากัด	 ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตด�าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กำลเวลำรักษำสิทธิ

พิมพำพร พุฒิสกุลวงศ์๑

๑	นิติกร
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พร้อมด�าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน	และต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 (ส่วนงานช่าง)  

ได้เข้าด�าเนนิการตรวจสอบสภาพของสถานทีเ่ช่าในส่วนโครงสร้างพบว่า	โครงสร้าง

หลังคาของอาคารด้านหน้ามีความเสียหายและช�ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

อาจเป็นอันตรายต่อผู้ท่ีอยู่อาศัยต้องด�าเนินการแก้ไขเป็นการด่วน	หลังจากนั้น

เมื่อวันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	นายกเทศมนตรีโดยหัวหน้าแขวงในฐานะ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีค�าส่ังต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้แก่บริษัท	

ดี.วี.อาร์.	จ�ากัด	โดยบริษัท	ดี.วี.อาร์.	จ�ากัด	ได้น�าใบอนุญาตดังกล่าวมอบให้แก่

บริษทั	โปร	จ�ากดั	ซึง่บรษิทั	โปร	จ�ากดั	เหน็ว่า	การท่ีนายกเทศมนตรโีดยหวัหน้า

แขวงต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับบริษัท	 

ด.ีว.ีอาร์.	จ�ากดั	โดยยงัไม่ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขซ่อมแซมหรอืปฏบิตัติามค�าแนะน�า

เพือ่ป้องกันอนัตรายต่อสขุภาพตามกฎหมายแต่อย่างใด	เป็นการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วย

กฎหมายขัดต่อเทศบัญญัติเทศบาลนคร	 เร่ืองกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

พ.ศ.	๒๕๔๙	และพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	บรษิทั	โปร	จ�ากัด	

จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งต่ออายุ 

ใบอนุญาตดังกล่าว

 ศาลปกครองชัน้ต้นได้มคี�าพพิากษาในคดหีมายเลขแดงที ่๑๔๗/๒๕๕๒ 

ว่า	 การที่นายกเทศมนตรีโดยหัวหน้าแขวงต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพให้กบับรษิทั	ด.ีว.ีอาร์.	จ�ากดั	เพ่ือประกอบกิจการโรงแรม

เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามพระราชบัญญตัิ
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๒	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	

		มาตรา	๕	ในพระราชบัญญัตินี้	

		“ค�าสั่งทางปกครอง”	หมายความว่า	

 (๑)	การใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีทีมี่ผลเป็นการสร้างนติสิมัพันธ์ข้ึนระหว่างบคุคลในอันที่

จะก่อ	เปลี่ยนแปลง	โอน	สงวน	ระงับ	หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล	ไม่ว่า

จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	เช่น	การสั่งการ	การอนุญาต	การอนุมัติ	การวินิจฉัยอุทธรณ์	การรับรอง	และ

การรับจดทะเบียน	แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลนคร	เรื่องกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๙	ซึ่งค�าสั่งของนายกเทศมนตรีโดยหัวหน้า

แขวงเป็นค�าสัง่ทางปกครองตามมาตรา	๕	แห่งพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการ

ทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙๒	 ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของสิทธิหรือ

หน้าที่ของบริษัท	 ดี.วี.อาร์.	 จ�ากัด	 ที่เป็นผู้ยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตโดยมิได้ 

มผีลทางกฎหมายไปกระทบกระเทือนต่อสทิธหิรอืเสยีหายโดยตรงต่อบรษัิท	โปร	

จ�ากัด	แต่อย่างใด	และย่อมได้รบัประโยชน์ในการสบืสทิธต่ิอจากบรษิทั	ด.ีว.ีอาร์.	 

จ�ากัด	 ในอันที่จะสามารถประกอบธุรกิจโรงแรมตามใบอนุญาตดังกล่าวได ้

ในทางกลบักนัหากมคี�าสัง่ไม่ต่ออายใุบอนญุาตย่อมมผีลให้บรษิทั	โปร	จ�ากดั	ไม่สามารถ

ประกอบธุรกจิโรงแรมได้	ดงันัน้	บรษิทั	โปร	จ�ากดั	จงึมใิช่ผูท่ี้ได้รบัความเดอืดร้อน

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากค�าสั่งดังกล่าว	 จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน 

ค�าสัง่ของนายกเทศมนตรโีดยหวัหน้าแขวงทีต่่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพให้แก่บริษทั	ด.ีวี.อาร์.	จ�ากดั	ได้	ตามมาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	
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แห่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๓ 

ศาลจึงไม่อาจรบัค�าฟ้องของบรษิทั	โปร	จ�ากดั	ไว้พจิารณาได้	ศาลปกครองชัน้ต้น

จงึมคี�าส่ังไม่รบัค�าฟ้องไว้พจิารณาและให้จ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบความ	ต่อมา 

ทางบริษัท	 โปร	 จ�ากัด	 ได้ยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่

รับค�าฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด

 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งท่ี ๗๒๒/๒๕๕๒	 ว่า	 ค�าสั่งของนายก

เทศมนตรโีดยหัวหน้าแขวงเป็นค�าสัง่ทางปกครองตามมาตรา	๕	แห่งพระราชบญัญตัิ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการออก 

ค�าสัง่ดงักล่าวเกดิขึน้	จะเป็นคดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอื

เจ้าหน้าทีข่องรฐัออกค�าสัง่โดยไม่ชอบตามมาตรา	๙	วรรคหนึง่	(๑)	แห่งพระราช 

๓	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 	 มาตรา	 ๔๒	 ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	 หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ 

หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับสัญญาทางปกครอง	 หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครองตาม

มาตรา	 ๙	 และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น	 ต้องมี 

ค�าบังคับตามที่ก�าหนดในมาตรา	๗๒	ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง



กาลเวลารักษาสิทธิ

135{ }

บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒๔	 โดยท่ี

มาตรา	๔๒	วรรคหนึง่	แห่งพระราชบัญญติัจัดต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี

ปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	เห็นว่า	การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของนายกเทศมนตรโีดยหัวหน้าแขวง	หากไม่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์	วิธีการและเง่ือนไขทีก่ฎหมายก�าหนดก็อาจจะก่อให้เกดิความเดอืดร้อน

เสยีหายกบัประชาชนทีเ่ก่ียวข้องได้แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสทิธแิละหน้าทีเ่ฉพาะ

บรษิทั	ด.ีว.ีอาร์.	จ�ากดั	แต่อย่างใด	แม้ว่าหากเกิดข้อพพิาทเกดิขึน้จากสญัญาเช่า

ระหว่าง	บรษิทั	ด.ีว.ีอาร์.	จ�ากดั	และ	บรษิทั	โปร	จ�ากดั	กเ็ป็นเรือ่งท่ีคูส่ญัญาจะต้อง

ไปฟ้องร้องกนัเป็นคดคีวามแพ่งต่อศาลยตุธิรรม	การพิจารณาต่ออายุใบอนญุาต

ของนายกเทศมนตรีโดยหัวหน้าแขวงต้องพิจารณาว่าสถานท่ีประกอบกิจการ 

ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ

และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่	ซึ่งบริษัท	โปร	จ�ากัด	ผู้เช่าสถานที่เพื่ออยู่

๔	พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้	

	 (๑)	คดพีพิาทเกีย่วกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ	ค�าส่ังหรอืการกระท�าอืน่ใดเนือ่งจากกระท�าโดยไม่มอี�านาจหรือนอกเหนอือ�านาจ

หน้าทีห่รอืไม่ถกูต้องตามกฎหมาย	หรือโดยไม่ถกูต้องตามรปูแบบข้ันตอน	หรือวิธกีารอันเป็นสาระส�าคัญ

ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบัการกระท�านัน้	หรอืโดยไม่สุจรติ	หรอืมลัีกษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม	หรือ

มลีกัษณะเป็นการสร้างขัน้ตอนโดยไม่จ�าเป็นหรอืสร้างภาระให้เกดิกบัประชาชนเกนิสมควร	หรือเป็นการ

ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
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อาศัยและประกอบธรุกจิโรงแรม	จงึเป็นผูเ้ดอืดร้อนหรอืเสยีหายจากการท่ีนายก

เทศมนตรีโดยหัวหน้าแขวงพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต	ดังนั้นบริษัท	โปร	จ�ากัด	 

จึงเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา	 ๔๒	 วรรคหนึ่ง	 

แห่งพระราชบญัญตัจัิดต้ังศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	และ

เนื่องจากบริษัท	 โปร	จ�ากัด	 ไม่ได้เป็นผู้รับแจ้งใบอนุญาตพิพาทซึ่งถือเป็นค�าสั่ง

ทางปกครอง	จึงไม่อยู่ในฐานะผู้รับแจ้งค�าสั่งทางปกครองที่จะต้องอุทธรณ์ค�าสั่ง

ทางปกครองดังกล่าวตามมาตรา	๔๔	แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙๕	 จึงน�าคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยต้องด�าเนินการอุทธรณ์ 

ค�าสั่งทางปกครองก่อนน�าคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา	 ๔๒	 วรรคหนึ่ง 

แห่งพระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

แต่เนือ่งจากบรษัิท	โปร	จ�ากดั	ไม่ได้ด�าเนนิการยืน่ฟ้องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก�าหนดตามมาตรา	๔๙	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

๕	 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	

	 มาตรา	 ๔๔	ภายใต้บังคับมาตรา	 ๔๘	 ในกรณีที่ค�าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี	 และไม่มี

กฎหมายก�าหนดขัน้ตอนอทุธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ	ให้คูก่รณอีทุธรณ์ค�าสัง่ทางปกครองนัน้

โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค�าสั่งดังกล่าว

	 ค�าอุทธรณ์ต้องท�าเปน็หนังสอืโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจรงิหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

	 การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค�าส่ังทางปกครอง	 เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ

ตามมาตรา	๕๖	วรรคหนึ่ง
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คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๖	คือ	วันที่ได้รับใบอนุญาตพิพาทจากผู้ให้เช่าเมื่อวันที ่

๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๑	โดยบริษัท	โปร	จ�ากัด	ด�าเนินการฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น 

ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวัน 

ศาลจึงไม่อาจรับค�าฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาได้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น 

มีค�าส่ังไม่รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  

ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล	 (หมายถึง	 เห็นด้วยเฉพาะในส่วนผลท่ีไม ่

รับค�าฟ้องไว้พิจารณาและให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความเท่านั้น	 แต่ไม่

เห็นด้วยกับศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาว่าบริษัท	โปร	จ�ากัด	มิได้เป็นผู้เดือดร้อน 

หรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีโดยหัวหน้าแขวงพิจารณาต่ออาย ุ

ใบอนุญาตนั้น)	จึงมีค�าสั่งยืนตามค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

 จากแนวทางค�าพพิากษาของศาลปกครองในคดนีีจ้ะเหน็ได้ว่า	ศาลจะพจิารณา

ข้อเท็จจริงในเร่ืองสิทธิว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการออก 

ค�าสั่งทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนว่าจะรับค�าฟ้องไว้พิจารณา 

หรอืไม่	แล้วจงึจะพจิารณาในส่วนเนือ้หาและการจดัท�าค�าสัง่	ดงันัน้	การท่ีกฎหมาย

๖	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 มาตรา	๔๙	การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

ฟ้องคด	ีหรอืนบัแต่วนัทีพ้่นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ฟ้้องคดไีด้มหีนงัสอืร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง

หรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐเพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดและไม่ได้รบัหนงัสอืชีแ้จงจากหน่วยงานทาง

ปกครอง	หรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรอืได้รบัแต่เป็นค�าชีแ้จงทีผู่ฟ้้องคดีเหน็ว่าไม่มเีหตผุล	แล้วแต่กรณ	ีเว้นแต่

จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ให้อ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาออกหรือต่ออายุใบอนุญาตการ

ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพให้แก่ผูป้ระกอบกจิการซึง่เป็นการจดัท�า

ค�าสัง่ทางปกครองท่ีเจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องใช้ความรอบคอบและความระมดัระวงั

ในการพจิารณาโดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารและเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นส�าคัญ	 ส�าหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการพิจารณาออก

หรือต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแม้มิใช่คู่กรณีดังเช่น	บริษัท	โปร	

จ�ากดั	กส็ามารถทีจ่ะฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่จ�าเป็นต้องอทุธรณ์ค�าสัง่ก่อน

น�าไปฟ้อง	แต่ท้ังน้ีต้องศกึษาสทิธแิละระยะเวลา	(อายุความ)	ในการฟ้องร้องต้อง

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดด้วย	“เพราะไม่เช่นนั้นแล้วสิทธิที่กฎหมายให้ไว้ 

ก็อาจจะหมดไปเพราะกฎหมายด้วยเช่นกัน”



	 ร้านค้าซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้น	 ด้านหลังอาคารได้ก่อสร้างอาคารเก็บ

สินค้าโดยไม่เว้นทางเดินหลังอาคาร	 ซึ่งบริเวณที่ดินที่สร้างอาคารเก็บสินค้า

นั้นเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของนายบันลือ	 นายบันลือเห็นว่าการท่ีร้านค้าสร้าง

อาคารเก็บสินค้าโดยไม่เว้นทางเดินเป็นการก่อสร้างที่ขัดต่อข้อ	๖๐(๓)	 ของ

เทศบัญญติัเทศบาลเมอืง	เรือ่งควบคมุการก่อสร้าง	พ.ศ.	๒๔๙๖	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยเทศบัญญัติเทศบาลเมือง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๗	ข้อ	๑๒	อีกทั้งได้สร้างท่อ

ระบายอากาศของส้วมไม่ถกูสขุลกัษณะ	ท�าให้มกีลิน่เหมน็รบกวน	และการสร้าง

ทางระบายน�า้ตามแนวชายคาอาคารเกบ็สนิค้าโดยปล่อยให้น�า้ไหลตกลงในท่ีดนิ

ของนายบันลือก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 จึงท�าหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัด	 เมื่อวันท่ี	 ๒๕	พฤษภาคม	๒๕๔๑	 และ 

วันที่	๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๑	ตามล�าดับ	ต่อมานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองได้มี

หนงัสอืชีแ้จงถงึนายบนัลอืให้ทราบว่า	ร้านค้าได้แก้ไขเหตเุดือดร้อนร�าคาญกรณี

การก่อสร้างท่อระบายอากาศของส้วมและการปล่อยน�า้ทิง้ในทีด่นิของนายบนัลอื

เรียบร้อยแล้ว	 ส่วนในกรณีการก่อสร้างอาคารน้ันได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นท่ี 

เก็บโกดังเก็บสินค้า	 มิใช่อาคารตามข้อ	 ๖๐(๓)	 ของเทศบัญญัติเทศบาลเมือง	

เหตุร�ำคำญจำกเพื่อนบ้ำน

พิมพำพร พุฒิสกุลวงศ์๑

๑	นิติกร
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เร่ืองควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารฯ	 แต่นายบันลือไม่เห็นพ้องด้วยกับค�าชี้แจง

ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง	เรื่องอาคารเก็บสินค้า	จึงท�าหนังสือร้องเรียน

ลงวันที่	๗	มกราคม	๒๕๔๒	ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด	เพื่อให้ด�าเนินการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ซึ่งต่อมาร้านค้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อง	

ท่อระบายอากาศของส้วมและทางระบายน�้าตามแนวชายคาอาคารเก็บสินค้า 

แต่การแก้ไขก็ยงัไม่สามารถท�าให้กล่ินเหมน็หายไป	ยงัคงส่งกลิน่เหม็นและน�า้จาก

ทางระบายน�า้นัน้ยงัคงไหลตกลงในทีด่นิของนายบนัลอื	และการก่อสร้างอาคาร

โดยทีไ่ม่เว้นทางเดินหลงัอาคารก็ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข	นายบนัลอืจงึมหีนงัสอืร้อง

เรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดรวม	๓	ครั้ง	คือ	วันที่	๑	เมษายน	๒๕๔๒	วันที่	๗	

มกราคม	๒๕๔๓	และวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๔๓	แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่

ได้ด�าเนินการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร�าคาญให้หมดส้ินไป	 นายบันลือเห็นว่านายก

เทศมนตรีเทศบาลเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดละเลยต่อหน้าที่จึงด�าเนินการ

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๕๙/๒๕๔๕	 ว่า	

ค�าฟ้องของนายบันลือยื่นฟ้องเมื่อพ้นก�าหนดเวลาฟ้องคดีตามมาตรา	๔๙	 แห่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๒	แล้ว 

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีค�าส่ังไม่รับฟ้องนี้ไว้พิจารณา และให้จ�าหน่ายคดี 

๒	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	

 มาตรา	๔๙	การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ

ฟ้องคด	ีหรอืนบัแต่วนัทีพ้่นก�าหนดเก้าสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ฟ้้องคดไีด้มหีนงัสอืร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง

หรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐเพือ่ให้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนดและไม่ได้รบัหนงัสอืชีแ้จงจากหน่วยงานทาง

ปกครอง	หรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐหรอืได้รบัแต่เป็นค�าชีแ้จงทีผู่ฟ้้องคดีเหน็ว่าไม่มเีหตผุล	แล้วแต่กรณ	ีเว้นแต่

จะมีบทกฎหมายเฉพาะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ออกจากสารบบความ	ต่อมานายบนัลอืได้อทุธรณ์ค�าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้น

ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า	ตนเองได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอด	

และเหตแุห่งการฟ้องคดีก็ยังมอียู่ตลอดเวลาจนถึงวนัท่ียืน่อุทธรณ์ค�าสัง่	อายคุวาม

ฟ้องคดีจึงสะดุดหยุดลง

 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าสั่งที่ ๒๒๙/๒๕๔๕	ว่า	เหตุแห่งการฟ้องคดีนี ้

เกิดจากการที่นายบันลือกล่าวอ้างว่า	 ร้านค้าก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าขัดต่อ 

เทศบัญญัติฯ	และก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่นายบันลือ	ในกรณีเช่นนี้หากค�าฟ้อง 

ของนายบันลือมีมูลความจริงก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของนายกเทศมนตร ี

เทศบาลเมืองในฐานะเจ ้าพนักงานท้องถิ่นที่ เทศบัญญัติ เทศบาลเมือง	 

เรื่อง	ควบคุมการก่อสร้างอาคาร	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม	โดยเทศบัญญัติเทศบาลเมือง	

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๗	ก�าหนดให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้	 

และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 มาตรา	 ๔ ๓	 มาตรา	 ๗ ๔ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๓	มาตรา	๔	“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”	หมายความว่า	(๑)	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส�าหรับในเขต
องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	(๒)	นายกเทศมนตรสี�าหรบัในเขตเทศบาล	(๓)	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
ส�าหรบัในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบล	(๔)	ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครส�าหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร	
(๕)	นายกเมอืงพทัยาส�าหรับในเขตเมอืงพทัยา	(๖)	หวัหน้าผูบ้รหิารท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อื่นที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นส�าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
๔	 มาตรา	 ๗	 เมื่อมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา	๖	 ใช้บังคับในท้องถิ่นใดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ	 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกิจการหรือการด�าเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ในเขตอ�านาจของท้องถิ่นนั้น
ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวง	 ในการนี้	 หากมีกรณีจ�าเป็นให้ราชการส่วนท้องถิ่น
ออกข้อก�าหนดของท้องถิ่น	 หรือแก้ไขปรับปรุงข้อก�าหนดของท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมีกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา	 ๖	 เพื่อก�าหนดรายละเอียดการด�าเนินการในเขตท้องถิ่นนั้นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้
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มาตรา	๒๕ ๕	และมาตรา	๒๘๖	ให้มีอ�านาจสั่งให้ร้านค้าระงับเหตุร�าคาญ	และหาก 

ร้านค้าไม่ปฏิบติัตามค�าสัง่ดงักล่าวเจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจระงับเหตรุ�าคาญ 

และอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดข้ึนได้อีก  

หากเจ้าของอาคารฝ่าฝืนค�าสั่งก็อาจได้รับโทษทางอาญาตามมาตรา	 ๗๔	 

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอ�านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาล	 คณะเทศมนตรี

หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองซึ่งในคดีนี้	 ได้แก่	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 

ให้ปฏบิตักิารตามอ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย	เมื่อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืง

มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ	 สั่งการเพื่อให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายและระงับเหตุร�าคาญเพื่อมิให้เหตุร�าคาญเกิดขึ้น

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๕	 มาตรา	 ๒๕	 ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่
ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	
	 (๑)	แหล่งน�า้	ทางระบายน�า้	ทีอ่าบน�า้	ส้วม	หรือทีใ่ส่มลูหรือเถ้า	หรือสถานทีอ่ืน่ใดซึง่อยูใ่นท�าเลไม่เหมาะสม 
สกปรก	มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ 
หรอืเป็นหรอืน่าจะเป็นทีเ่พาะพนัธุพ์าหะน�าโรค	หรอืก่อให้เกดิความเสือ่มหรอือาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	
	 (๓)	อาคารอนัเป็นทีอ่ยู่ของคนหรอืสตัว์	โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบการใดไม่มกีารระบายอากาศ	การ
ระบายน�า้	การก�าจดัสิง่ปฏิกูล	หรอืการควบคุมสารเป็นพษิหรอืมีแต่ไม่มีการควบคมุให้ปราศจากกลิน่เหมน็
หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
	 (๔)	การกระท�าใดๆ	 อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน	 แสง	 รังสี	 เสียง	 ความร้อน	 สิ่งมีพิษ	 ความสั่นสะเทือน	 
ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
๖	 มาตรา	๒๘	ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่ง
เป็นหนงัสือให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ใน
ค�าสัง่	และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญน้ัน	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
 ในกรณทีีไ่ม่มกีารปฏิบตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามวรรคหนึง่	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจ
ระงับเหตุร�าคาญนั้นและอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีก	และถ้า
เหตุร�าคาญเกิดขึ้นจากการกระท�า	การละเลย	หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น	
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น
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และผูว่้าราชการจังหวัดมีอ�านาจหน้าทีค่วบคุมดูแลให้นายกเทศมนตรเีทศบาลเมือง

ปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าว	 ดังนั้น	 หากนายบันลือกล่าว

มาในค�าฟ้องว่า	 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้

ด�าเนินการแก้ไขระงับเหตุร�าคาญ	กรณี	ร้านค้าก่อเหตุเดือดร้อนร�าคาญที่ส่งผล 

กระทบต่อนายบันลือให้หมดส้ินไป	 จึงเป็นการฟ้องกล่าวหาว่า	 นายกเทศมนตรี 

เทศบาลเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้

ต้องปฏิบัติตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒๗ ซึ่งนายบันลือจะต้องย่ืนฟ้องต่อ 

ศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

ตามมาตรา	 ๔๙	 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน	 แต่จากข้อเท็จจริงเหตุแห่ง

การฟ้องคดีคือ	 ปัญหากลิ่นเหม็นและน�้าที่ไหลตกลงในที่ดินนายบันลือรวมทั้ง

อาคารเก็บสินค้าท่ียังไม่ได้ด�าเนินการแก้ไข	 เรื่อง	 ระยะทางเดินหลังอาคาร	 ซึ่ง

เป็นเหตุร�าคาญของนายบันลือตลอดมา	อันถือได้ว่าเหตุแห่งการยื่นฟ้องคดีเกิด

ขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่ยื่นฟ้องดังนั้น	การที่นายบันลือยื่นฟ้องเมื่อวันที่	

๑๖	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในก�าหนดระยะเวลาฟ้องคดี

ตามนัยมาตรา	 ๔๙	 ดังกล่าว	 ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีเห็นว่า	 นายบันลือยื่นฟ้อง

เมือ่พ้นก�าหนดเวลาฟ้องคดแีละมคี�าสัง่ไม่รบัฟ้อง	ให้จ�าหน่ายคดอีอกจากสารบบ

๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
	 มาตรา	๙	ศาลปกครองมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค�าสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้	
	 (๒)	คดีพพิาทเกีย่วกบัการทีห่น่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรัฐละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
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ความนั้น	 ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้อง	 จึงมีค�าส่ังกลับค�าสั่งของศาลปกครอง 

ชั้นต้น	และให้ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าสั่งรับค�าฟ้องนี้ไว้พิจารณา

	 การยืน่ฟ้องคดี	ระยะเวลาในการยืน่ฟ้องคดเีป็นสิง่ส�าคญั	เพราะผูย้ืน่ฟ้อง

คดีจะมีสิทธิด�าเนินคดีต่อไปหรือไม่นั้น	 เงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาในการยื่นฟ้อง

คดจีะเป็นขัน้ตอนแรกท่ีส�าคัญในการท�าให้สิทธิของผูฟ้้องคดมีอียูห่รอืหมดไปจาก

แนวทางค�าพิพากษาข้างต้นศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์ว่า	 นายบันลือยังคง

ได้รับเหตุเดือดร้อนร�าคาญตลอดมา	 เน่ืองจากปัญหาเรื่องเหตุร�าคาญยังมิได้รับ

การแก้ไข	อนัถือได้ว่าเหตแุห่งการยืน่ฟ้องคดเีกดิข้ึนตลอดเวลาจนกระทัง่ถงึวนัที่ 

ยืน่ฟ้อง	ดังน้ัน	การทีผู่ย้ืน่ฟ้องคดทีราบถงึระยะเวลาในการย่ืนฟ้องซ่ึงเป็นไปตาม

มาตรา	๔๙	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	๒๕๔๒	เป็นอย่างดีจึงท�าให้ไม่เสียสิทธิในการฟ้องคดีไปแต่อย่างใด



	 นายเมืองอินทร์พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่	 ๑๐๒/๑	 โดยอยู่ติดกับบริเวณที่

ว่าการอ�าเภอเมืองหลังเก่าซึ่งเลิกใช้ท�าการแล้ว	 เม่ือประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	

เทศบาลได้ขอใช้ที่ดินบริเวณที่ว ่าการอ�าเภอเมืองดังกล่าว	 เพ่ือสร้างเป็น 

สวนสาธารณะให้ประชาชนมาออกก�าลังกายและพักผ่อน	 โดยจัดหาอุปกรณ์ 

เดก็เล่นขนาดใหญ่ซึง่ประกอบไปด้วยกระดานล่ืน	๔	ตวั	และสะพานเชือ่มระหว่าง

กระดานลืน่	๔	ตวั	อปุกรณ์ทัง้หมดเชือ่มตดิต่อกนัโดยสภาพจงึเป็นเครือ่งอปุกรณ์

เด็กเล่นที่มีขนาดใหญ่	 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านนายเมืองอินทร์ประมาณ	 ๒	 เมตร

เมือ่มผีูม้าใช้บรกิารจึงเกดิเสียงดังอนัเป็นเหตุเดือดร้อนร�าคาญแก่นายเมอืงอินทร์

ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	 จึงได้ร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนร�าคาญจาก

เสียงรบกวนต่อเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 แต่ความเดือดร้อนร�าคาญก็ไม่ได้

ถูกแก้ไขให้หมดไปแต่อย่างใด	นายเมืองอินทร์จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

 ศาลปกครองชั้นต้นได้มีค�าพิพากษาในคดีแดง อ. ๒๔๗/๒๕๕๒	 ว่า	

การที่เทศบาลจัดหาเครื่องอุปกรณ์เด็กเล่นที่ประกอบไปด้วยกระดานลื่น	๔	ตัว	

และสะพานเชื่อมระหว่างกระดานลื่น	๔	ตัว	โดยอุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมติดต่อกัน 

และมีขนาดใหญ่จ�านวน	 ๒	 ชุด	 ไปติดตั้งในสวนสาธารณะท่ีอยู่ห่างจากบ้าน 

นายเมืองอินทร์ประมาณ	๒	เมตร	เมื่อมีผู้มาใช้เครื่องอุปกรณ์เด็กเล่นก็จะส่งเสียงดัง 

พิมพำพร พุฒิสกุลวงศ์๑

๑	นิติกร
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ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญตามมาตรา	 ๒๕(๔)	 แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๒	รบกวนความเป็นอยู	่อกีทัง้มคีวามสงูจนเสยีความ 

เป็นส่วนตวั	อนัท�าให้นายเมอืงอนิทร์ไม่สามารถจะอยู่ในบ้านของตนเองได้อย่าง

ปกติสุขเหมือนเช่นแต่ก่อน	 การด�าเนินการของเทศบาลจึงเป็นการใช้อ�านาจ

นอกเหนอือ�านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก�าหนด	อนัเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 

และเมื่อไม่ปรากฏว่าเทศบาลมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใช้บริการเครื่องอุปกรณ ์

เด็กเล่นส่งเสยีงดงัรบกวน	จึงเป็นการกระท�าละเมดิต่อนายเมืองอินทร์โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องวินิจฉัยว่าเสียงดังท่ีเกิดขึ้นมีความดังถึงระดับที่จะเป็นอันตรายหรือไม	่ 

ศาลปกครองช้ันต้นจึงมีค�าพิพากษาให้เทศบาลและนายกเทศมนตรีร่วมกันย้าย

เคร่ืองอุปกรณ์เด็กเล่นขนาดใหญ่ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้บริเวณท่ีติดกับแนวรั้วบ้าน

นายเมืองอินทร์ออกไป

 ต่อมาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดว่า 

การเข้าไปใช้อปุกรณ์เครือ่งเดก็เล่นไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงท่ีเกนิกว่าระดบัมาตรฐาน

มลพิษทางเสียง	 หรือระดับเสียงรบกวน	ทั้งนี้	 จากการวัดระดับเสียงท่ีเกิดขึ้น

ภายในสวนสาธารณะมีค่าไม่เกินกว่าระดับมาตรฐานมลพิษทางเสียงหรือระดับ

เสียงรบกวนตามทีก่รมควบคมุมลพิษก�าหนดคอื	ระดบัเสยีงดงัท่ีสดุทีว่ดัได้ทีร่ะดบั	

๘๓.๔	เดซิเบล	เอ	กไ็ม่สงูกว่า	ค่าระดบัเสยีงสงูสดุในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ท่ี	๑๑๕	

เดซิเบล	เอ	หรือเมื่อน�ามาค�านวณเป็นค่าเฉลี่ย	๒๔	ชั่วโมง	ก็จะไม่ถึงระดับ	๗๐	

๒ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	
	 มาตรา	๒๕	ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	หรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ	
	 (๔)	การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น	
ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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เดซิเบล	เอ	ที่จะถือว่าเป็นระดับเสียงที่เกินกว่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่อาจ

ท�าให้มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ประกอบกับเสียงที่เกิดขึ้นนั้น 

เป็นช่วงเวลาเย็นถึงหัวค�่ามิได้เป็นเวลาพักผ่อน	 จากค่าการตรวจวัดเสียงและ

ช่วงเวลาที่เกิดเสียงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่นายเมืองอินทร์แต่อย่างใด

 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาในคดีแดงที่ อ. ๒๔๗/๒๕๕๒	 ว่า	

เนือ่งจากในระหว่างพจิารณาคดขีองศาลปกครองสงูสดุ	เทศบาลและนายกเทศมนตรี

ได้พิจารณาถงึความเหมาะสมหลายประการประกอบกนัแล้วจงึด�าเนนิการรือ้ถอน

เครือ่งอปุกรณ์เดก็เล่นดังกล่าวออกไปตดิต้ังไกลจากรัว้บ้านของนายเมอืงอนิทร์

เรียบร้อยแล้ว	 สิ่งท่ีก่อความเดือดร้อนร�าคาญอันเป็นเหตุหลักได้หมดสิ้นไปแล้ว	

และนายเมืองอินทร์ไม่ติดใจด�าเนินคดีต่อไป	 โดยขอถอนฟ้องคดีดังนั้น	 การท่ี

เทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ย้ายเครื่องอุปกรณ์เด็กเล่นออกไปติดตั้งไกลจาก

รั้วบ้านของนายเมืองอินทร์แล้ว	 เหตุอันเป็นข้ออ้างในการอุทธรณ์ของเทศบาล

และนายกเทศมนตรีจึงหมดสิ้นไปแล้ว	 ศาลไม่จ�าเป็นต้องออกค�าบังคับให้

ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓ และไม่ต้องพิพากษาหรือมีค�าสั่งตามข้อ ๑๑๑ แห่ง

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
	 มาตรา	 ๗๒	 ในการพิพากษาคดี	 ศาลปกครองมีอ�านาจก�าหนดค�าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด	 ดังต่อไปนี้	 
 (๑)	สัง่ให้เพกิถอนกฎหรือค�าสัง่หรือสัง่ห้ามการกระท�าท้ังหมดหรอืบางส่วน	ในกรณทีีม่กีารฟ้องว่าหน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	๙	วรรคหนึ่ง	(๑)
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คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓๔ กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีนี้ต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความ

	 ข้อสงัเกตทีไ่ด้จากคดนีีจ้ะเห็นได้ว่า	การทีร่าชการส่วนท้องถิน่ท�ากจิกรรม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 เพื่อประโยชน์ของคนจ�านวนมากเป็นบทบาทหน้าที่

ของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีดี	 แต่ท้ังนี้	 ก็ต้องค�านึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม 

ดงักล่าวด้วย	เพราะแม้ว่าผลกระทบท่ีเกดิขึน้นัน้จะส่งผลกระทบต่อบคุคลจ�านวน

ไม่มากก็ตาม	ราชการส่วนท้องถิ่นก็ต้องด�าเนินการแก้ไขให้ผลกระทบนั้นหมดสิ้นไป  

เพราะไม่เช่นนั้นแล้วกิจกรรมที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีเจตนาท�าเพื่อประโยชน์

สาธารณะคงไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง	

๔ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	
	 ข้อ	 ๑๑๑	 ในการพิจารณาอุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	 ศาลปกครองสูงสุด 
มีอ�านาจพิพากษาหรือมีค�าสั่งดังต่อไปนี้	
	 (๒)	หากเหน็ว่าค�าพิพากษาหรอืค�าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นถกูต้อง	ไม่ว่าด้วยเหตเุดยีวกนัหรือเหตอ่ืุน	
ให้พิพากษาหรือมีค�าสั่งยืนตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น



	 ในยุคที่ระบบทุนนิยมรุกคืบกลไกทางเศรษฐกิจ	 สภาพการแข่งขันใน

ท้องตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น	 เครื่องจักรและเครื่องกลจึงเข้ามามีบทบาทในการ

สนับสนุนก�าลังการผลิต	 เพื่อเร่งสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ทีส่�าคญั	อนัจะน�าไปสูก่ารแสวงหาผลก�าไรซึง่เป็นเป้าหมายสงูสดุของสภาพเศรษฐกจิ

และสงัคมในยคุนี	้และในความเป็นจรงิเมือ่ผูผ้ลติสนิค้าทกุรายไม่อาจสร้างเครือ่งจกัร

หรือเครื่องกลข้ึนมาใช้เองได้	 จึงเป็นเหตุให้เครื่องจักรและเครื่องกลได้กลายเป็น

สนิค้าประเภทหนึง่ในท้องตลาดเช่นเดยีวกนั	กจิการการค้าเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งกล

จงึถอืก�าเนดิขึน้และสร้างรายได้ให้กบัผูป้ระกอบกิจการดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก	

แต่คณุคดิว่าการแสวงหาผลก�าไรจากการประกอบกิจการควรจะเป็นเพยีงสิง่เดยีว

ทีผู่ป้ระกอบกิจการค�านงึถงึหรอืไม่	หากคณุได้พจิารณาไตร่ตรองจากตวัอย่างคดี

ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้	ค�าตอบที่คุณได้รับอาจจะมีมากกว่านั้น

ปฐมบทแห่งเครื่องจักร เครื่องกล คน และสุขภำพ

เจนวิทย์ วิทยเดช๑

๑	นิติกร
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	 ข้อเท็จจริงในคดีเร่ิมต้นจากการท่ีห้างหุ้นส่วนฯ	 ที่มีนางธารทิพย์และ

นายประชิตเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ	 ได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตในพื้นที่

กรุงเทพมหานครให้ใช้สถานท่ีในการประกอบกิจการค้าเคร่ืองจักร	 เครื่องยนต์	

เครื่องมือกลรวมทั้งอุปกรณ์เก่าและใหม่	และประกอบกิจการน�าเข้าเครื่องพิมพ์ 

หนังสอืและส่ิงพมิพ์เก่าทีใ่ช้แล้วจากต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่ายให้กับผูซ้ือ้ในประเทศ 

โดยกระบวนการก่อนการจ�าหน่ายนัน้จะมกีารซ่อมแซมและพ่นสเีครือ่งจกัรให้อยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	 ต่อมาทางส�านักงานเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธ	ิ 

กิ่งแก้ว	 อัตถากร	 ซ่ึงเป็นผู้ก่อต้ังบ้านรับเล้ียงเด็กและผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ติดกับ 

สถานประกอบกจิการของห้างหุน้ส่วนฯ	ว่าได้รบัความเดือดร้อนเรือ่งมลพิษจาก

การใช้น�า้ยาหรอืสารพษิในการล้างแท่นพมิพ์	การปล่อยสารเคมทีางปล่องระบาย

อากาศ	และการล้างสารเคมลีงสูค่ลองแสนแสบ	เจ้าหน้าท่ีอนามยัของส�านกังาน

เขตจึงได้ด�าเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ณ	สถานประกอบกิจการดงักล่าวและ

พบข้อเท็จจรงิปรากฏตามข้อร้องเรียน	ต่อมาเมือ่ผู้อ�านวยการเขตได้รบัความเหน็ 

จากเจ้าหน้าทีท่ีเ่ข้าด�าเนนิการตรวจสอบประกอบกบัพิจารณาเหน็ว่าสถานประกอบ

กิจการดังกล่าวใช้น�้ามันก๊าดและน�้ามันเบนซินในการท�าความสะอาดแท่นพิมพ์ 

ใช้น�้ายาลอกสีที่มีส่วนผสมของไดคลอโรมีเทน	 ใช้น�้ายาเช็ดแท่นพิมพ์ดีดีอิงค	์

น�้ายาผสมหมึกพิมพ์คอมเปาว์	 ๗๔๗	 น�้ามันหล่อล่ืนระบบหมุนเวียนและแบริ่ง  

มกีารพ่นสแีท่นพมิพ์ส่งกลิน่ไปของสารเคมีท่ีเป็นอันตรายและมลีะอองสฟีุง้กระจาย

รบกวนทางเดินหายใจ	 แสบตาและจมูก	 ระคายเคืองผิวหนัง	 โดยเฉพาะในเด็ก
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๒	มาตรา	๔๕	ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด�าเนินกิจการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้	ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญติันี	้กฎกระทรวง	ข้อก�าหนดของท้องถิน่หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ	หรอื
ค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ทีก่�าหนดไว้เก่ียวกบัการด�าเนนิกจิการนัน้	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่
ให้ผู้ด�าเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้	และถ้าผู้ด�าเนินกิจการไม่แก้ไข	หรือถ้าการด�าเนิน
กิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด�าเนินกิจการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
๓	มาตรา	๖๖	ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค�าสั่งตามมาตรา	๒๑	มาตรา	๒๒	มาตรา	๒๗	วรรคหนึ่ง	
มาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง	หรือวรรคสาม	มาตรา	๔๕	มาตรา	๔๘	วรรคห้า	มาตรา	๕๒	หรือมาตรา	๖๕	 
วรรคสอง	 หรือมีค�าสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้	 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีค�าสั่งตามมาตรา	 ๔๖	
วรรคสอง	 ถ้าผู้ที่ได้รับค�าสั่งไม่พอใจค�าสั่งดังกล่าว	 ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันทราบค�าสั่ง

และผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนผู้อยู่อาศัย

ใกล้เคียงและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญรบกวนผู้อื่นจึงได้อาศัยอ�านาจ

ตามมาตรา	๔๕	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๒	มีค�าสั่งให้ 

ห้างหุ้นส่วนฯ	 หยุดการประกอบกิจการดังกล่าว	 แต่ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนฯ	 ก็

มไิด้หยดุประกอบกจิการตามค�าส่ังแต่อย่างใด	เป็นเหตใุห้ผูอ้�านวยการเขตมคี�าสัง่ 

พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพถึงสองครั้งซ่ึงทาง 

ห้างหุ้นส่วนฯ	 ไม่เห็นด้วยกับค�าสั่งให้หยุดประกอบกิจการและค�าสั่งพักใช ้

ใบอนญุาตดงักล่าว	จงึได้ใช้สทิธอิทุธรณ์ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๓	อย่างไรก็ตาม	
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีค�าสั่งจ�าหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าว	 โดยให้

เหตผุลว่าทางห้างหุน้ส่วนฯ	ได้ปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกจิการจนเหตรุ�าคาญ

ได้ลดลงหรือเกือบหมดส้ินไปแล้ว	 แต่ห้างหุ้นส่วนฯ	 ยังเห็นว่าตนไม่ได้รับความ

เป็นธรรม	จึงไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง

 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๗๙๓/๒๕๕๐ 

(คดีถึงที่สุดเน่ืองจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	 โดยเบื้องต้นศาลปกครองกลางได้

พิจารณาถึงสิทธิในการฟ้องคดีของห้างหุ้นส่วนฯ	 ว่าถึงแม้นายประชิตจะเป็น 

ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตก็ตาม	แต่เมือ่สถานทีท่ีร่ะบใุนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการคอื	

ห้างหุ้นส่วนฯ	ประกอบกบัการท่ีนายประชติเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ	จงึถอืได้ว่าค�าสัง่

ของผูอ้�านวยการเขตมผีลกระทบต่อห้างหุ้นส่วนฯ อนัถอืได้ว่าเป็นผูไ้ด้รับความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการกระท�าของผู้อ�านวยการเขตแล้ว	 ห้างหุ้นส่วนฯ	

จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี	ตามนัยมาตรา	๔๒	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒๔	ศาลปกครองกลางจงึได้ 

พิเคราะห์ในประเด็นข้อเท็จจริงต่อไป	 ซึ่งพบว่าสถานประกอบกิจการของ 

๔	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒

 มาตรา	๔๒	ผูใ้ดได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย	หรอือาจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหายโดยมอิาจหลกีเล่ียงได้

อันเนือ่งจากการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืมี

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอ�านาจศาลปกครองตามมาตรา	๙	และ

การแก้ไขหรอืบรรเทาความเดอืดร้อนหรอืความเสยีหายหรอืยตุข้ิอโต้แย้งน้ัน	ต้องมคี�าบงัคบัตามทีก่�าหนด

ในมาตรา	๗๒	ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
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ห้างหุน้ส่วนฯ	มห้ีองพ่นสเีป็นห้องโล่ง	บรเิวณปล่องระบายอากาศไม่มแีผ่นกรอง

อากาศหรอืดดูซบักลิน่ก่อนระบายออก	บรเิวณท่ีล้างแท่นพิมพ์อยู่ในท่ีโล่งระบบ

บ�าบดัละอองสมีีสภาพช�ารุด	ไม่มีระบบป้องกนักลิน่ไอของสารเคมีซึง่แสดงให้เห็น

ว่าห้างหุ้นส่วนฯ	ไม่ได้จดัให้มมีาตรการป้องกนักลิน่หรอืสารเคมทีีม่ปีระสทิธภิาพ	

อีกทั้งทางห้างหุ้นส่วนฯ	 ก็ยอมรับว่าได้มีการใช้น�้ายาลอกสีที่มีส่วนผสมของ

ไดคลอโรมีเทน	 น�้ามันก๊าด	 และหมึกพิมพ์จริง	 นอกจากนั้นหลังจากที่ได้มีการ

ปรับปรุงระบบบ�าบัดกลิ่นโดยการเติมโอโซนในการสลายโครงสร้างสารเคมีแล้ว	

ยงัพบสารเบนซิน	โทลูอนี	เอทิลอะซเิตรท	และมกิซ์ไซลีนซึง่สารเบนซินหากสมัผสั

ทางลมหายใจจะท�าให้เกิดโรคปอดอักเสบ	 ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ	 

เป็นอันตรายต่อระบบตับและไต	 ปวดศีรษะ	 มึนงง	 วิงเวียนศีรษะ	 เหนื่อย	 สั่น	

ชัก	 หมดสติ	 หัวใจหยุดเต้น	 หากสัมผัสทางผิวหนังจะท�าให้เกิดการระคายเคือง	

ถ้าสัมผัสเป็นเวลานานจะท�าให้ไขมันหลุดออกไป	เป็นผื่นผิวแตก	เกิดการติดเชื้อ 

สารโทลอูนีท�าให้เกดิการระคายเคอืง	ปวดศรีษะ	วงิเวยีนคลืน่ไส้	และมนึงง	หาก

สัมผัสทางผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคือง	 เกิดผื่นแดงสารเอทิลอะซิเตรท

หากหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มสูงเข้าไป	จะท�าให้ปวดศีรษะ	มึนงง	หมดสติ 

หากสัมผัสทางผิวหนังจะท�าให้เกิดการอักเสบบริเวณที่สัมผัส	 สารมิกซ์ไซลีนจะ

ท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อจมกูและล�าคอ	หากหายใจเอาเข้าไปในปรมิาณความ

เข้มสูงจะเกิดอาการคล่ืนไส้	 อาเจียน	 ปวดศีรษะและหายใจติดขัดอย่างรุนแรง	

ส่วนสารไดคลอโรมีเทนหากสูดหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง	 และ
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ถ้าได้รับในปริมาณมากจะก่อให้เกิดอาการมึนงง	 ปวดศีรษะ	 ง่วงซึม	 หัวใจเต้น 

ผิดปกต	ิหมดสตแิละตายได้	หากมกีารสมัผสัจะก่อให้เกดิการระคายเคอืง	อาจท�าให้

เป็นโรคมะเร็งได้	 และเมื่อพิจารณาประกอบกับท่ีต้ังของสถานประกอบกิจการ 

ซ่ึงอยู่ติดกับมูลนิธิกิ่งแก้ว	 อัตถากร	 ท่ีมีเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นประจ�า 

อาจท�าให้ได้รับสารเคมีดังกล่าวที่ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด

อนัตรายต่อสขุภาพอย่างร้ายแรง ดงันัน้ การทีผู่อ้�านวยการเขตมคี�าสัง่ให้ทาง

ห้างหุ้นส่วนฯ หยุดประกอบกจิการจนกว่าจะปรบัปรุงแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

จึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 โดยไม่จ�าเป็นว่าผู้อ�านวยการเขตจะต้อง

ออกค�าสั่งให้ห้างหุ้นส่วนฯ	ปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกิจการตามข้ออ้างของ

ห้างหุ้นส่วนฯ	ก่อนแต่อย่างใด

	 นอกจากน้ัน	 ศาลปกครองกลางยังได้พิจารณาประเด็นที่ห้างหุ้นส่วนฯ	

อ้างว่าผูอ้�านวยการเขตไม่ได้ให้โอกาสตนรบัทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอหรอืมี

โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญตัวิธิี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙ ๕	โดยสรุปว่า	บทบัญญัติดังกล่าวจะใช้

ในกรณีทีค่�าสัง่ทางปกครองจะเป็นการลดหรอืตดัทอนสทิธขิองบคุคลทีก่ฎหมาย

รบัรองให้น้อยลงหรอืหมดสิน้ไป	เช่น	ค�าสัง่ให้เพกิถอนใบอนญุาต	เป็นต้น	แต่กรณี 

๕	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 มาตรา	๓๐	ในกรณีที่ค�าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี	เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาส

ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
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การกระท�าของห้างหุ้นส่วนฯ เป็นการกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอันจะ

เห็นได้ว่าไม่มีสิทธิใดที่กฎหมายรับรอง จึงมิใช่กรณีที่ผู้อ�านวยการเขตจะต้องให้

โอกาสแก่ทางห้างหุน้ส่วนฯ รบัทราบข้อเทจ็จรงิอย่างเพยีงพอหรอืมโีอกาสได้

โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานแต่อย่างใด	ส่วนประเดน็ค�าวนิจิฉัยอทุธรณ์ของ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุท่ีให้จ�าหน่ายอทุธรณ์นัน้	ศาลปกครองกลาง

พจิารณาเห็นว่ามผีลเช่นเดยีวกบัการไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงค�าสัง่ของผูอ้�านวยการ

เขตทีช่อบด้วยกฎหมายแล้ว	จงึไม่มเีหตทุีศ่าลจะต้องเพกิถอนค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์

ดังกล่าว

	 ผู้ที่ได้รับบทเรียนสอนใจจากคดีตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น	 คงจะหนีไม่พ้น

ตัวผู้ประกอบกิจการ	ซึ่งศาลได้วางบรรทัดฐานชี้ให้เห็นถึงลักษณะของข้อเท็จจริง

ที่ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง 

จากการประกอบกิจการว่าเป็นอย่างไร	 โดยหากผู้ประกอบกิจการได้เล็งเห็นถึง

ผลกระทบดงักล่าวทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการประกอบกิจการของตนและเอาใจใส่ 

ดูแลในการควบคุมระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็นอยู่สักนิด	 

ก็คงจะไม่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	ทั้งตนก็ประกอบกิจการแสวงหาผลก�าไรต่อ

ไปได้	ทั้งผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงก็ด�ารงชีพได้อย่างเป็นปกติสุข	ในขณะเดียวกัน

บรรทดัฐานเรือ่งระดบัความร้ายแรงของข้อเท็จจรงิและการให้โอกาสคูก่รณโีต้แย้ง

และแสดงพยานหลกัฐานดังกล่าวยงัช่วยเป็นแนวทางให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นการพิจารณา

ตดัสนิใจใช้อ�านาจอกีด้วย	ยิง่ไปกว่านัน้บทเรยีนดงักล่าวทีเ่กดิขึน้ยังเป็นภาพสะท้อน
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ถงึระบบเศรษฐกิจแบบทนุนยิม	ซึง่หากคนในสงัคมขาดจติส�านกึทีม่ต่ีอสาธารณะ	

มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง	 ก็จะส่งผลกระทบถึงสภาพความเป็นอยู่ของ

สังคมโดยรวมได้เช่นเดียวกัน	ดังนั้น	 เราจึงควรที่จะพึงระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ได้

อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้



	 ถ้าหาก	“ปฐมบทแห่งเครือ่งจกัร	เครือ่งกล	คน	และสขุภาพ”	คือตัวอย่าง

คดีทีเ่ป็นกระจกสะท้อนให้กบัตวัผูป้ระกอบกจิการใดๆ	ก็ตามค�านงึถึงผลกระทบ

ทีอ่าจจะเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการของตน	และเอาใจใส่ดแูลในการควบคุม

ระบบการจดัการให้มปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้ตนเองและผูอ้ืน่ในสงัคมอยู่ร่วมกันได้

อย่างเป็นปกติสขุแล้ว	คดตีวัอย่างท่ีกล่าวดงัต่อไปนีก้อ็าจจะเป็นกระจกอกีด้านที่

สะท้อนให้กับตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องใช้อ�านาจในการควบคุมการประกอบกิจการที่

เป็นอันตรายต่อสขุภาพ	และกระท�าการใดๆ	ทีอ่าจมผีลเป็นการกระทบสทิธิของ

เอกชนได้เช่นเดียวกัน

	 หากยงัจ�าความในคดีหมายเลขแดงท่ี	๗๙๓/๒๕๕๐	ทีศ่าลปกครองกลางมี

ค�าพิพากษาตัดสินให้ค�าสั่งของผู้อ�านวยการเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สั่งให้

ห้างหุ้นส่วนฯ	หยดุประกอบกจิการค้าเครือ่งจกัร	เครือ่งยนต์	เครือ่งมือกลรวมทัง้

อุปกรณ์เก่าและใหม่	และประกอบกิจการน�าเข้าเครื่องพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์

เก่าทีใ่ช้แล้วจากต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่ายให้กับผูซ้ือ้ในประเทศ	เนือ่งจากตรวจ

พบสารเคมทีีอ่าจก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าจะเกิดอนัตรายต่อสขุภาพ

ของเด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในมูลนิธิกิ่งแก้ว	อัตถากร	อย่างร้ายแรง	ว่าเป็น

เครื่องจักร เครื่องกล คน และสุขภำพ 
กับเรื่องที่ยังไม่จบ

เจนวิทย์ วิทยเดช๑

๑	นิติกร
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ค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้นั้น	 ต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขแดง

ที่	 อ.๓๖๔/๒๕๕๑	 ว่า	 ในระหว่างที่ห้างหุ้นส่วนฯ	 ได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าสั่งให้หยุด

ประกอบกิจการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีต่อ 

ศาลปกครองนั้น	 ทางนายประชิตซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนฯ	 

ได้ยืน่ค�าขอต่ออายใุบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพประเภท 

การซ่อมเครื่องจักรและพ่นสีต่อผู้อ�านวยการเขตถึงสองครั้งแต่ได้รับการปฏิเสธ

จากเจ้าหน้าที่ทั้งสองคร้ัง	 เนื่องจากทางเจ้าหน้าท่ีอ้างว่าสถานประกอบกิจการ

ของห้างหุน้ส่วนฯ	อยูใ่นระหว่างได้รบัค�าสัง่ให้หยดุประกอบกจิการ	แต่นายประชติ

ก็ยังยืนยันค�าขอต่ออายุใบอนุญาตอีกเป็นครั้งที่สาม	 แต่ครั้งนี้นายประชิตถึงกับ 

ได้รบัค�าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตจากทางผู้อ�านวยการเขตทนัท	ีโดยระบุ

เหตผุลในค�าสัง่ดงักล่าวว่าสถานประกอบกจิการดังกล่าวอยู่ในระหว่างได้รบัค�าสัง่ 

ให้หยดุประกอบกจิการชัว่คราวจนกว่าจะปฏิบตัติามเงือ่นไขอนัเกีย่วด้วยสขุลกัษณะ 

และอยูใ่นระหว่างการพจิารณาอทุธรณ์ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข	

นายประชิตจึงได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	แต่เมือ่ระยะเวลาผ่านพ้นไปเกอืบ	๒	ปี	ทางรฐัมนตร ี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังมิได้มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าว	 

นายประชติจงึได้ย่ืนฟ้องเป็นคดต่ีอศาลปกครองขอให้เพกิถอนค�าสัง่ไม่อนญุาตให้

ต่ออายใุบอนุญาตของผู้อ�านวยการเขต	และให้ทางผู้อ�านวยการเขตด�าเนนิการต่อ

อายุใบอนุญาตให้แก่นายประชติ	และให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุเร่ง

วินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว
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 ประเด็นเรื่องความล่าช้าของการวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนญุาตของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุนัน้เป็นทีส่ดุตัง้แต่ในชัน้พจิารณา 

ของศาลปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่	 ๓๙๐/๒๕๔๙	 โดยสรุปว่าถึงแม้ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เพียงก�าหนดว่ารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุต้องพิจารณาอทุธรณ์โดยไม่ชกัช้ากต็าม	กจ็ะต้องด�าเนนิการ

พจิารณาอทุธรณ์ค�าส่ังดงักล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาอนัสมควร	ซึง่ระยะ

เวลาอันสมควรที่จะถือเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนั้นคือระยะเวลา	 ๙๐	 วันนับแต่วันที่

ได้รับอุทธรณ์	 โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งทาง

ปกครองตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๔๕	วรรคหนึ่ง	รวมกับระยะเวลาตามมาตรา	

๔๕	วรรคสอง	แห่งพระราชบญัญตัวิิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙ ๒	ซึง่ 

ข้อเทจ็จรงิในทางพจิารณาปรากฏว่า	นบัแต่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

รบัอทุธรณ์กไ็ด้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอทุธรณ์เพือ่พสูิจน์ 

๒	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 มาตรา	 ๔๕	 ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๔	 วรรคหนึ่ง	 พิจารณาค�าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่

ชักช้า	 แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์	 ในกรณีที่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนก็ให้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงค�าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก�าหนดเวลาดัง

กล่าวด้วย

	 ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๔๔	วรรคหนึ่ง	ไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่ง

รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์ภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง	 ให้ผู้

มอี�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์พจิารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนันับแต่วนัท่ีตนได้รับรายงาน	ถ้ามเีหตุ

จ�าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าว	ให้ผูม้อี�านาจพิจารณาอุทธรณ์มหีนังสอืแจ้ง

ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก�าหนดเวลาดังกล่าว	ในการนี้	ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ 

ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าว
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ประเดน็ปัญหาข้อเทจ็จรงิ โดยก่อนหน้านัน้ทางห้างหุน้ส่วนฯ ก็ได้ยืน่อทุธรณ์

ค�าสั่งให้หยุดประกอบกิจการมาก่อนด้วย จึงเป็นกรณีที่มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน

ที่จ�าเป็นต้องรวมพิจารณาในคราวเดียวกัน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงจนอาจท�าให้เกิดความล่าช้าได้ กรณีจงึยังไม่อาจถอืได้ว่า

เป็นการวนิจิฉยัอทุธรณ์ทีล่่าช้าเกนิสมควร	ซึง่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และนายประชิตก็มิได้อุทธรณ์ประเด็นดังกล่าวต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด

	 ส่วนกรณีความชอบด้วยกฎหมายของค�าสัง่ไม่อนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาต

ของผู้อ�านวยการเขตนั้น	 ศาลปกครองกลางได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวโดย 

สรุปว่า	ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	และข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร	เรือ่ง	กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๔	จะมไิด้ก�าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ	แต่เนื่องจากการ

พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตก็เป็นการพิจารณาอนุญาตอย่างหนึ่ง จึงต้องมีการ

พจิารณาตรวจสอบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับสภาพของสถานประกอบกจิการนัน้ว่า 

ในขณะทีจ่ะพิจารณาออกค�าสัง่มสีภาพเป็นไปตามทีข้่อบญัญตักิรงุเทพมหานคร

ดงักล่าวก�าหนดให้ผูป้ระกอบกจิการต้องปฏบิตัเิก่ียวกบัการป้องกนัมิให้เกดิเหตุ

เดือดร้อนร�าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ แล้วจึง 

พิจารณาออกค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่กรณีให ้

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป	 แต่ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาปรากฏว่าทาง 

ผู้อ�านวยการเขตได้มีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต	 โดยอ้างเหตุผลเพียงว่า

สถานประกอบกิจการของห้างหุน้ส่วนฯ	อยูใ่นระหว่างได้รบัค�าสัง่ให้หยุดประกอบ
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กิจการชั่วคราวจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ	 และอยู่ใน 

ระหว่างการพจิารณาอทุธรณ์ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	จงึเหน็ได้ว่า 

ผูอ้�านวยการเขตออกค�าสัง่โดยมไิด้มกีารตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพการณ์

ทีป่รากฏในขณะท่ีพิจารณาออกค�าสัง่ประกอบกบัข้อเทจ็จรงิในรายงานการประชมุ 

คณะอนุกรรมการเสนอข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ 

วินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 พบว่า	 

ทางห้างหุ้นส่วนฯ	ได้หยุดประกอบกิจการและท�าการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ใช้งาน

ในห้องพ่นสแีละอยูใ่นระหว่างการตดิตัง้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัฟอกอากาศ	

สอดคล้องกับการที่ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุร�าคาญใดๆ	 เพิ่มเติมอีก

ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงในขณะยื่นค�าขอต่ออายุใบอนุญาตอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริงในขณะที่มีการออกค�าสั่งให้ห้างหุ้นส่วนฯ	หยุด

ประกอบกิจการ	ดังนั้น การที่ผู้อ�านวยการเขตออกค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่นายประชิตผู้เป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนฯ โดยมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามสภาพ

ที่ปรากฏในขณะพิจารณาออกค�าสั่ง จึงถือเป็นการออกค�าสั่งทางปกครอง

โดยปราศจากข้อเท็จจริงที่เป็นฐานสนับสนุน ค�าสั่งดังกล่าวจึงเป็นค�าสั่งทาง

ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ซึ่งต่อมาผู้อ�านวยการเขตก็ได้ยื่นอุทธรณ์ค�า

พิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด	 อย่างไรก็ตาม	 ศาลปกครองสูงสุดก็ได้

มีค�าพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่	 อ.๓๖๔/๒๕๕๑	

ด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นเอง
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	 จากค�าพพิากษาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสงูสดุดงักล่าวข้างต้น

สะท้อนให้เหน็ถงึภาพการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจ้าหน้าทีร่ฐัตามพระราชบญัญติัการ

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ถึงสองระดับ	ทั้งในส่วนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 โดยประเด็นส�าคัญที่ศาลได้ใคร่ครวญให้

ปรากฏว่าในการจัดท�าค�าส่ังทางปกครองอันเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการ 

ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละอาจมีลักษณะทีเ่ป็นการกระทบสิทธขิองเอกชนผูร้บัค�าสัง่ซึง่จาก

กรณีตามข้อเท็จจริงได้แก่ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตของผู้อ�านวยการเขต  

และการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะต้องมี

องค์ประกอบทีส่�าคญัคือ	ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัทีใ่ช้ประกอบการพจิารณา

ออกค�าสัง่ทางปกครอง	ซึง่ข้อเท็จจรงิดงักล่าวจะต้องถูกต้อง	ครบถ้วนและเพยีงพอ 

ที่จะสอดคล้องกับมาตรการที่ก�าหนดไว้ในค�าสั่งนั้นๆ	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

แก่เอกชนผู้รบัค�าส่ัง	ดงัทีศ่าลได้ชีใ้ห้เหน็ในประเดน็ความชอบของค�าสัง่ไม่อนญุาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาตของผู้อ�านวยการเขตว่าปราศจากข้อเท็จจริงตามสภาพท่ี

ปรากฏในขณะพจิารณาออกค�าสัง่	ขณะท่ีประเดน็เรือ่งความล่าช้าในการพจิารณา

อุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้น	ศาลก็ได้ให้ความส�าคัญกับ

การแสวงหาข้อเท็จจริงมากกว่าเร่ืองระยะเวลาท่ีถงึแม้ว่าอาจจะล่วงพ้นและล่าช้า

ไปบ้าง	หากแต่เพือ่ให้ได้มาซ่ึงข้อเทจ็จรงิทีค่รบถ้วนถกูต้อง	อนัจะน�าไปสู่การพจิารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์ที่เป็นธรรม	 ก็ยังถือว่าไม่เป็นการล่าช้าท่ีเกินสมควรแต่อย่างใด	 

ดังนั้น	เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับที่ได้รับอ�านาจตามกฎหมายมาเพื่อใช้กระท�าการใด

อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 จึงจะต้องใช้อ�านาจนั้น
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อย่างสมเหตุสมผล	 มีข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน	 เพื่อ

ที่จะสามารถก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชน	และหาก

เมื่อใดก็ตามท่ีขาดองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว	 ต่อให้ประชาชนจะกระท�าการอัน

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเพียงใด	 และต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐอยากจะบังคับการให้

เป็นไปตามกฎหมายมากแค่ไหน	 ก็อาจจะเข้าไปท�าอะไรไม่ได้เลย	 เพียงเพราะ 

ค�าพิพากษาจากศาลปกครองท่ีว่า	 “ค�าส่ังดังกล่าวเป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย”



	 เคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่า..เพียงแค่คุณน�าบ้านหนึ่งหลังท่ีคุณมีไปให้ผู้อื่น

เช่าอยูอ่าศยั	เร่ืองแค่นีจ้ะไปไกลเกนิกว่าแค่เรือ่งของคณุกบัผูเ้ช่าท่ีเป็นคูส่ญัญากนั 

เร่ืองแค่นี้จะมีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย	 และเรื่องแค่นี้จะ

ขยายใหญ่ไปจนถงึขนาดขึน้โรงขึน้ศาล	ครัง้หนึง่องค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งหนึง่

เคยหยิบเอาอ�านาจตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ให้ไว้ไป

ออกข้อบงัคบัต�าบลก�าหนดให้การประกอบกจิการหอพัก	อาคารชดุให้เช่า	ห้องเช่า 

ห้องแบ่งเช่า	หรือกิจการอื่นท�านองเดียวกัน	เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ทีต้่องควบคุมภายในพืน้ท่ีทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

ดงักล่าว	และเรยีกให้ข้าราชการรายหนึง่มายืน่ค�าขอรับใบอนญุาตประกอบกจิการ

ทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพประเภทกจิการดังกล่าว	เพยีงแค่เพราะข้าราชการรายนัน้

น�าบ้านแถวหรือ	“ทาวน์เฮ้าส์”	ที่ตนมีอยู่หนึ่งหลังไปให้เพื่อนข้าราชการด้วยกัน

เช่าอยู่อาศัย

เรื่องบ้ำนๆ ที่เกือบบำนปลำย

เจนวิทย์ วิทยเดช๑

๑	นิติกร
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	 เรื่องบ้านๆ	ที่เกือบบานปลาย
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	 ข้อเทจ็จรงิในคดมีอียูว่่า	นางนพพรผูม้อีาชพีรบัราชการ	เป็นเจ้าของกรรม

สทิธบ้ิานแถวหลงัหนึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัสมทุรสาคร	ได้รบัแจ้งจากองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลที่ก�ากับดูแลในพื้นท่ีเพื่อให้ไปยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวจ�านวนเงิน 

๑,๐๐๐	 บาท	 เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต�าบลเห็นว่าการท่ีนางนพพร 

ให้ผู้อื่นเช่าบ้านแถวหลังนั้นเพ่ืออยู่อาศัยเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพในลักษณะท่ีเป็นการค้า	 ซึ่งต้องได้รับอนุญาตและเสียค่า

ธรรมเนยีมตามข้อบังคับต�าบล	เร่ือง	การควบคุมกจิการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	

พ.ศ.	๒๕๔๑	แต่นางนพพรกลับเห็นว่าข้อบังคับต�าบลฯ	ทีท่างองค์การบรหิารส่วน 

ต�าบลน�ามายกอ้างนัน้ยงัมไิด้น�าลงพมิพ์ในราชกิจจานเุบกษา	จงึไม่สามารถน�าบงัคบั

ในทางทีไ่ม่เป็นคุณกบัตนได้ตามมาตรา	๗	ประกอบมาตรา	๘	แห่งพระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐๒	นอกจากนัน้	ข้อบงัคบัต�าบลฯ	ดงักล่าว

ยังใช้บังคับกับกิจการห้องเช่าหรือห้องแบ่งเช่าที่มีจ�านวนหลายห้องในลักษณะ

๒	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๐

 มาตรา	๗	หน่วยงานของรฐัต้องส่งข้อมลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยดงัต่อไปนีล้งพมิพ์ในราชกจิจา

นุเบกษา

	 (๔)	กฎ	มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หนังสือเวียน	ระเบียบ	แบบแผน	นโยบาย	หรือการตีความ	

ทั้งนี้	เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ	เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง...

	 มาตรา	 ๘	 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา	๗(๔)	 ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	 

จะน�ามาใช้บงัคบัในทางทีไ่ม่เป็นคณุแก่ผูใ้ดไม่ได้	เว้นแต่ผู้นัน้จะได้รูถ้งึข้อมูลข่าวสารนัน้ตามความเป็นจรงิ

มาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร
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เดียวกับกิจการหอพักหรืออาคารชุดให้เช่าที่มีผู้อยู่อาศัยจ�านวนมากและมีการ

ประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า	แต่ตนให้เช่าบ้านเพียงหลังเดียวจึงมิใช่

การประกอบกจิการท่ีอยูภ่ายใต้บังคับของข้อบังคับต�าบลฯ	ดงักล่าว	จงึขอให้ศาล

พพิากษาหรอืมคี�าสัง่เพกิถอนค�าสัง่ทีพ่จิารณาออกใบอนญุาตและค�าส่ังเรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

	 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๔๑๖/๒๕๔๗ 

(คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	 ในประเด็นเรื่องการมีผลบังคับใช้ของ

ข้อบังคับต�าบลว่า	 การออกข้อบังคับต�าบลฯ	 ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม

มาตรา	๓๒(๑)	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	 เพื่อก�าหนด

ให้การประกอบกิจการหอพัก	อาคารชุดให้เช่า	ห้องเช่า	ห้องแบ่งเช่า	หรือกิจการอื่น 

ในท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นประเภทกิจการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ที่	๕/๒๕๓๘	เรื่อง	กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุม

ภายในท้องถิน่นัน้	โดยจะเห็นได้ว่าการออกข้อบงัคับต�าบลเป็นกรณท่ีีกฎหมาย

เฉพาะไม่ได้ก�าหนดการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีอื่นเอาไว้ และเมื่อข้อบังคับ

ต�าบลฯ ในกรณีนี้เป็นกฎที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็น

ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗(๔) แห่งพระราชบัญญัตข้ิอมลูข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีต้่องน�าลงพิมพ์ในราชกจิจานุเบกษา	แต่ในทางพจิารณา

ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าได้มกีารน�าข้อบงัคับต�าบลฯ	ลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา

ภายหลงัจากทีส่ภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายอ�าเภอได้ให้ความเห็นชอบ	
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และประธานคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต�าบลได้ลงชื่อและประกาศเป็น

ข้อบงัคบัต�าบลฯ	แล้วหรอืไม่	ดงันัน้	ทางองค์การบรหิารส่วนต�าบลจึงไม่สามารถ

น�าข้อบงัคบัต�าบล	เรือ่ง	การประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๑ 

มาใช้บงัคบักับเอกชนทีเ่กีย่วข้องกล่าวคอืนางนพพรท่ีเป็นผูใ้ห้เช่าบ้านแถวหลงันี้ 

ในทางที่ไม่เป็นคุณเพื่อให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสขุภาพและเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตดงักล่าวได้	จงึมคี�าสัง่ให้เพกิถอน

การออกใบอนุญาตดังกล่าวและให้องค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งนั้นคืนเงินท่ี

เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมจ�านวนเงิน	๑,๐๐๐	บาทแก่นางนพพรด้วย

	 นอกจากนั้น	ศาลปกครองกลางยังได้พิเคราะห์ต่อไปว่า	ถึงแม้ว่าหากเป็น

กรณทีีข้่อบงัคบัต�าบลฯ	ดังกล่าวมีผลบงัคับใช้ได้กต็าม	แต่เมือ่พจิารณาจากมาตรา	๓ 

แห่งพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๐๗ ๓	มาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ.	๒๕๒๒๔	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๒๕ ๕	ประกอบกับ

๓	พระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	๒๕๐๗

	 มาตรา	๓	ในพระราชบัญญัตินี้

	 “หอพัก”	หมายความว่า	สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตามพระราชบัญญัตินี้

	 “ผูพ้กั”	หมายความว่า	ผูซ้ึง่อยูใ่นระหว่างการศกึษาตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง	และเข้าอยูใ่นหอพกั

โดยให้ทรัพย์สินตอบแทน
๔	พระราชบัญญัติอาคารชุด	พ.ศ.	๒๕๒๒

	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้

	 “อาคารชุด”	หมายความว่า	อาคารทีบุ่คคลสามารถแยกการถอืกรรมสทิธิอ์อกได้เป็นส่วนๆ	โดยแต่ละ

ส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง	
๕	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๒๕

	 “ห้อง”	หมายความว่า	“ส่วนของเรือนหรือตึก	เป็นต้น	ที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ”
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ข้อ	๑๑	และข้อ	๓๑	ของระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียน

ราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๖	ย่อมเหน็ได้ว่ากจิการหอพัก อาคารชดุให้เช่า ห้องเช่า และ 

ห้องแบ่งเช่า เป็นการแบ่งอาคารออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้บุคคลเช่า โดยมีผู้เช่า

มากกว่าหนึ่งรายแยกกันอยู่เป็นสัดส่วนภายในอาคารเดียวกัน โดยความหมาย

ดงักล่าวนัน้จะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการก�าหนดประเภทกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มุ่ง

คุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาอาศัยอยู่รวมกันเป็นส�าคัญ	ดังนั้น

การที่นางนพพรให้เช่าบ้านทั้งหลังแก่ผู้เช่าเพียงรายเดียว	 จึงไม่เข้าข่ายเป็นการ

ประกอบกิจการหอพัก	อาคารชุดให้เช่า	ห้องเช่า	ห้องแบ่งเช่า	หรือกิจการอื่นใน

ท�านองเดียวกัน	 ตามข้อบังคับต�าบล	 เร่ือง	 การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ	พ.ศ.	๒๕๔๑	ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลจะสามารถออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพให้ได้หรอืเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต

ดังกล่าวได้

	 จากค�าพิพากษาศาลปกครองดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการวางบรรทัดฐานที่

ส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องการมีผลใช้บังคับของข้อบังคับต�าบลหรือข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ซึ่งมิได้มีกฎหมายเฉพาะก�าหนดการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วย

๖ ระเบียบส�านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 ข้อ	๑๑	บ้านที่ปลูกเป็นตึกแถวหรือห้องแถว	หรืออาคารชุด	ให้ก�าหนดบ้านเลขที่ทุกห้องโดยถือว่าห้อง
หนึ่งๆ	เป็นบ้านหลังหนึ่ง
 ข้อ	๓๑	บ้านที่มีหลายชั้น	และแยกการปกครองต่างหากจากกัน	เช่น	ห้องเช่า	อาคารชุด	ให้ติดบ้านเลขที่
ทุกห้องเรียงตามล�าดับจากห้องข้างล่างขึ้นไปหาชั้นบน
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๗	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖

 มาตรา	๖๓	นอกจากที่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได	้เมื่อประกาศ

ไว้โดยเปิดเผยทีส่�านกังานเทศบาลแล้วเจ็ดวันเว้นแต่ในกรณีฉุกเฉนิ	ถ้ามคีวามระบไุว้ในเทศบญัญติัน้ันว่า

ให้ใช้บังคับทันทีก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น

วิธีอื่นเอาไว้ดังเช่นเทศบัญญัติ	 ตามมาตรา	 ๖๓	 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	 

พ.ศ.	๒๔๙๖๗	เป็นต้น	โดยให้การมผีลใช้บงัคับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 อันจะเป็นการช่วยประกันสิทธิในการรับรู้ของ 

ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับกับตน 

โดยตรง	 และยังเป็นการก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเภทองค์การบรหิารส่วนต�าบลให้ได้น�าไปใช้ในการด�าเนนิการทางปฏบิตัอิกีด้วย

นอกจากนั้นยังนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่ีศาลปกครองกลางได้วางแนวทาง 

การตีความลักษณะประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งสามารถน�ามา 

ก�าหนดองค์ประกอบของการประกอบกิจการประเภทหอพัก	 อาคารชุดให้เช่า	

ห้องเช่า	และห้องแบ่งเช่า	ได้ดังนี้	๑)	ต้องมีตัวอาคารที่แบ่งเป็นส่วนๆ	ไว้ส�าหรับ 

เข้าพกัอาศยั	๒)	ต้องมผีูใ้ห้เช่าทีเ่ป็นเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารและยินยอม

ให้บุคคลอื่นเข้าพักอาศัยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนในช่วงเวลาที่ตกลงกัน	 

๓)	ต้องมผีูเ้ช่าทีเ่ข้าพกัอาศยัมากกว่าหนึง่รายแยกกนัอยูเ่ป็นสดัส่วน	และ	๔)	ต้อง

มีค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนขึ้นไป	 โดยค�านึงถึงเจตนารมณ์ที่

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุมุง่ประสงค์จะคุม้ครองประกอบกับการพิจารณา
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ถงึกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือให้มาตรการการควบคมุการประกอบกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสขุภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วน

รวมอย่างแท้จรงิ	ไม่เช่นนัน้แล้วอาจจะมไิด้มแีต่เรือ่งบ้านในคดีตัวอย่างนีเ้ท่านัน้

ที่จะบานปลาย	แต่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกหลายประเภทที่เหลืออยู่

นั้นก็อาจจะบานปลายได้เช่นกัน



 ใครจะไปคาดคิดว่า...การที่เราประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยความสุจริตอยู่ดีๆ 

ก็มีเรื่องเข้ามาท�าให้เรารู้สึกร้อนๆ	หนาวๆ	ได้

	 ข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่ว่า	 นายอรุณได้ร้องเรียนต่อกรุงเทพมหานครว่า	 

ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการของนายเล็ก	 ต่อมาส�านักงานเขต 

ได้ประสานความร่วมมือไปยังส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือด�าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พบว่านายเล็กเป็นผู้ประกอบกิจการค้าเก่ียวกับการ 

สะสมอาหาร	 (ซุปเปอร์มาร์เก็ต)	 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร	 สถานประกอบกิจการ 

ดงักล่าวเป็นลกัษณะอาคารพาณชิย์สงู	๓	ชัน้	ตดิกนั	๓	คหูา	ภายในสถานประกอบ 

กิจการมีตู้เย็นขนาดใหญ่จ�านวน	 ๖	 ตู้	 วางห่างจากผนังก�าแพงบ้านที่ใช้ร่วมกัน

กับบ้านของนายอรุณประมาณ	๓๐	 เซนติเมตร	 จากการตรวจวัดอุณหภูมิและ

ความช้ืนสัมพัทธ์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์	 ผลการตรวจวัดพบว่ามี

รู้ไว้ไม่หนำว..!! ตู้เย็นเจ้ำปัญหำ

สกุณำ คุณวโรตม์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

171{ }



รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข

172{ }

ความชื้นสูงกว่าเกณฑ์ปกติ	และจากการตรวจสอบและสังเกตที่ผนังก�าแพงด้าน

ติดกับตู้เย็นของสถานประกอบการพบว่ามีหยดน�้าเกาะบริเวณก�าแพงบ้านของ

นายอรุณ	ซึ่งเกิดจากตู้เย็นที่เป็นสาเหตุให้มีการถ่ายเทความร้อนจากบริเวณที่มี

อุณหภูมิสูงกว่าไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต�่ากว่า	 ส่วนก�าแพงด้านที่ไม่ติดกับของ 

ผู้ร้องเรยีนไม่มหียดน�า้เกาะ	เพราะไม่มแีหล่งก�าเนดิความช้ืนอยู	่ส�านกังานเขต...

พิจารณาแล้วเห็นว่า	ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเรื่องความชื้นสูง	จนท�าให้

เกิดหยดน�้าเกาะบริเวณผนังก�าแพง	 ซึ่งเข้าข่ายเป็นเหตุร�าคาญตามความใน 

มาตรา	๒๕	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๒	โดยอาศัยอ�านาจ

๒	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	๒๕	ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่

ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

	 (๑)	 แหล่งน�้า	ทางระบายน�้า	ที่อาบน�้า	ส้วม	หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า	หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่

เหมาะสม	สกปรก	มกีารสะสมหรอืหมกัหมมสิง่ของ	มกีารเททิง้สิง่ใดเป็นเหตใุห้มกีลิน่เหม็นหรอืละอองสาร	

เป็นพิษ	หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค	หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

	 (๒)	 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด	 หรือมีจ�านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

	 (๓)	 อาคารอันเป็นท่ีอยู่ของคนหรือสัตว์	 โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ	

การระบายน�า้	การก�าจดัสิง่ปฏิกูล	หรอืการควบคมุสารเป็นพษิหรอืมแีต่ไม่มกีารควบคมุให้ปราศจากกลิน่

เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 (๔)	 การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	 เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	

ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

	 (๕)	 เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ตามความในมาตรา	๒๖	 และมาตรา	๒๘	 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕ ๓	 จึงออกค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้นายเล็กปรับปรุงแก้ไขข้อ

บกพร่องด้านสขุลักษณะเพ่ือระงบัเหตุร�าคาญ	โดยให้ย้ายต�าแหน่งทีต่ัง้ตูเ้ยน็ใหม่ไม่

ให้อยูใ่นต�าแหน่งด้านตดิกบัก�าแพงของอาคารข้างเคยีงหรอืหามาตรการป้องกนั

ความเยน็จากตูเ้ยน็มใิห้ก่อเหตเุดอืดร้อนร�าคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัใกล้เคยีง	และห้าม

กระท�าการใดๆ	 ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง	 โดยให้

ด�าเนินการภายใน	๑๕	วัน	

	 ทัง้น้ี	ในระหว่างนัน้นายอรณุได้มหีนงัสอืร้องเรยีนในกรณเีดียวกันอกีคร้ัง	

เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตได้ไปตรวจสอบสถานที่	ณ	บ้านนายอรุณ	เมื่อวันที่	๑๐	

กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	พบว่า	สภาพผนงัมหียดน�า้และบนัทกึภาพไว้	ประกอบกับ

๓	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	๒๖	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผูห้นึง่ผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ

หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	

ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี้

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้

 มาตรา	๒๘	ในกรณทีีม่เีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในสถานทีเ่อกชน	ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ�านาจออกค�าสัง่

เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ใน

ค�าสัง่	และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญน้ัน	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือ

ป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
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เหตุเดือดร้อนร�าคาญรายนี้ได้เคยตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นโดยเจ้าหน้าที่ส�านัก

อนามัยเมื่อวันที่	๒๓	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	และได้เคยออกค�าสั่งตามกฎหมาย

รวมทั้งได้แจ้งความด�าเนินคดีแล้ว	จึงพิจารณาออกค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ให้นายเล็กผู้ประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะตามค�าสั่ง

ลงวันท่ี	 ๑๕	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ต่อมานายเล็กได้มีหนังสืออุทธรณ์ค�าสั่ง

ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ตามมาตรา	๖๖	แห่งพระราช

บัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

มีค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	ให้ยกอุทธรณ์ของนายเล็ก	

โดยให้เหตุผลว่า	เนื่องจากผนังมีความช้ืนตลอดเวลาย่อมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่

เหมาะสมแก่การเกิดเชือ้ราหรอืจลุชพีบางประเภท	ซึง่เมือ่มีจ�านวนมากกอ็าจจะ

เกดิอนัตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้	จงึเข้าข่ายเป็นการก่อให้เกิดเหตุร�าคาญ	 

ฉะน้ัน	จึงวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 

นายเลก็ไม่เหน็พ้องกับค�าวินจิฉยัอทุธรณ์ของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 

จึงขอให้ศาลปกครองมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งให้เพิกถอนค�าสั่งของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น	(ส�านักงานเขต)	ลงวันที่	๑๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	และให้เพิกถอน

ค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ลงวันที่	๑	ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๔๗	ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 

๙๔๕/๒๕๕๐	(คดถึีงทีส่ดุเนือ่งจากไม่มีคูก่รณีอทุธรณ์)	ว่า	นายเลก็ประกอบกจิการ
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สะสมอาหาร	มกีารใช้เคร่ืองปรับอากาศและตู้เยน็	ซึง่ถือเป็นการประกอบอาชพี

ตามปกติธุระอย่างหนึ่ง๔	สภาพทางกายภาพที่ปรากฏจึงมีเพียงอุณหภูมิในส่วน

ของอาคารทีม่คีวามเยน็มากกว่าบรเิวณโดยรอบ	ซ่ึงการมคีวามเย็นเช่นนีห้ากไม่

ถงึขนาดทีผ่ดิปกตวิิสัยและก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญได้โดยล�าพงัแล้ว	ย่อม

ไม่อาจถอืเป็นเหตรุ�าคาญได้	การพจิารณาออกค�าส่ังก็ต้องค�านงึด้วยว่าจะต้อง

ไม่กลายเป็นการก่อผลเสยีหายต่อสทิธิของบคุคลทีป่ฏบิตัตินตามปกตธิรุะ และ

๔	ขยายความของค�าในบทความ	ค�าว่า	“การประกอบอาชีพตามปกติธุระ”

๑.	 ตามพจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒

	 อาชีพ,	อาชีว,	อาชีวะ	 น.	การเลีย้งชวีติ,	การท�ามาหากนิ;	งานทีท่�าเป็นประจ�าเพ่ือเลีย้งชพี.(ป.,	ส.).

	 ปกติ		 [ปะกะติ,	ปกกะติ]	ว.	ธรรมดา,	เป็นไปตามเคย,	ไม่แปลกไปจากธรรมดา,	 

	 	 ปรกติ	ก็ว่า.	(ป.;ส.	ปฺรกฺฤติ).

	 ธุร-,	ธุระ	[ทุระ]	 น.	หน้าทีก่ารงานทีพ่งึกระท�า,	กิจในพระศาสนา	ม	ี๒	อย่างคอื	การเล่าเรยีน  

	 	 เรียกว่า	 คันถธุระ	 และ	 การปฏิบัติทางใจ	 เรียกว่า	 วิปัสสนาธุระ;	 (ปาก)	 

	 	 เรื่องส่วนตัว	เช่น	ไม่ใช่ธุระของคุณ.	(ป.,	ส.).

	 ปฏิบัติ	 ก.	ด�าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน	เช่น	ปฏิบัติราชการ,	กระท�าเพื่อ 

	 	 ให้เกิดความช�านาญ	เช่น	ภาคปฏบิติั;	กระท�าตาม	เช่น	ปฏบิตัติามสญัญา;	 

	 	 ประพฤต	ิเช่น	ปฏิบตัสิมณธรรม	ปฏบิตัต่ิอกนั;	ปรนนบิตัริบัใช้	เช่น	ปฏบิตั ิ

	 	 บิดามารดา	ปฏิบัติครูบาอาจารย์.	(ป.	ปฏิปตฺติ).

๒.	 จากการสืบค้นข้อมูลที่เคยมีการตีความค�าว่า	“เป็นปกติธุระ”	ดังนี้

	 ค�าว่า	“เป็นปกตธิรุะของตน	คอื	ประกอบอาชพีในการรบัขนอยูเ่ป็นประจ�า	มใิช่รบัขนเป็นครัง้คราว”

	 [อ้างอิง	http://www.fpmconsultant.com/htm/advocate_dtl.php?id=1186]
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แม้ปรากฏข้อเท็จจรงิว่า มหียดน�า้เกาะบรเิวณผนงับ้านของผูร้้องเรียนซึง่การ

มีสภาพเช่นนี้อาจเป็นแหล่งให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค แต่ข้อเท็จจริงจาก

ผลการตรวจสอบหลายครั้งล้วนไม่อาจน�ามารับฟังได้ว่า ต�าแหน่งการติดต้ัง 

ตูเ้ยน็หรอืตวัตูเ้ยน็ของกิจการของนายเล็กเป็นสาเหตโุดยตรงหรอืสาเหตสุ�าคญั

ของการก่อให้เกิดหยดน�า้ทีเ่กาะบนผนงับ้านของนายอรณุ	แต่กบัมข้ีอเทจ็จรงิที่

สนบัสนนุว่ามปัีจจยัเกีย่วข้องหลายปัจจยั	เช่น	ความช้ืนในอากาศบรเิวณฝาผนงั

ความชื้นจากบริเวณโดยรอบ	 สภาพโครงสร้างของฝาผนัง	 ลักษณะการถ่ายเท

อากาศ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เนื้อหาของค�าสั่งในส่วนที่ก�าหนดมาตรการให้แก้ไขเหตุ

ร�าคาญโดยให้ย้ายต�าแหน่งติดตั้งตู้เย็นและติดตั้งวัสดุป้องกันความชื้น	 จึงเป็น

มาตรการทีป่ราศจากข้อเทจ็จรงิสนบัสนนุอย่างเพยีงพอ	อนัเป็นเหตทุ�าให้เนือ้หา

ในส่วนดงักล่าวเป็นเนือ้หาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ส�าหรบัเนือ้หาของค�าสัง่อกีส่วน

หนึง่ท่ีก�าหนดห้ามมใิห้นายเลก็ผูป้ระกอบกจิการกระท�าการใดๆ	ทีก่่อให้เกดิเหตุ

ร�าคาญหรือเดือดร้อนต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงนั้น	ศาลเห็นว่า ในการพิจารณามี

ค�าสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขเหตุร�าคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาก�าหนดเป็นมาตรการบังคับตามค�าส่ังที่

ชดัเจนว่าให้ผูร้บัค�าสัง่กระท�าการอย่างไรโดยวธิใีด ทัง้นี ้เพือ่แก้ไขปัญหาเหตุ

ร�าคาญให้บรรลุผล	แต่การก�าหนดเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวของค�าสั่งเป็นการ

ก�าหนดเนื้อหาอย่างกว้างๆ	 และปราศจากขอบเขตที่ชัดเจนว่า	 ผู้รับค�าสั่งจะต้อง



รู้ไว้ไม่หนาว..!! ตู้เย็นเจ้าปัญหา
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ปฏิบัติอย่างไรด้วยวิธีการใด	การก�าหนดเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวจึงถือว่า

เป็นการก�าหนดเนื้อหาของค�าสั่งในลักษณะที่เกินอ�านาจ	 อันเป็นเหตุให้ค�าสั่ง 

ในส่วนน้ีเป็นการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน	 ดังน้ัน	 เมื่อค�าสั่งของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ค�าวินิจฉัยอุทธรณ ์

ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุท่ีให้ยกอทุธรณ์จงึเป็นการกระท�าทีไ่ม่ชอบ

ด้วยกฎหมายด้วย	จึงพิพากษาให้เพิกถอนค�าสั่งและค�าวินิจฉัยดังกล่าว

	 จากค�าพิพากษาศาลปกครองดังกล่าวนับได้ว่าเป็นการวางบรรทัดฐาน

ทีส่�าคญัเกีย่วกบัเรือ่งการออกค�าสัง่เจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปรับปรุงแก้ไขเหตรุ�าคาญ

โดยเจ้าพนกังานต้องด�าเนนิการตรวจสอบและพสูิจน์ข้อเท็จจริงตามหลกัวชิาการ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	วิธีการท่ีก�าหนดในกฎหมาย	เพือ่ให้ได้เหตุผลข้อเทจ็จรงิที่

ถกูต้อง	ตรงประเดน็	ครบถ้วน	และต้องเป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัประกอบกบัค�าสัง่ให้ 

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุร�าคาญจะต้องพิจารณาก�าหนดเนื้อหาของค�าสั่ง	 

ซึ่งเป็นมาตรการท่ีชัดเจนว่าจะให้ผู้รับค�าสั่งกระท�าการอย่างไรโดยวิธีใด	 ทั้งนี้	

เพื่อแก้ไขปัญหาเหตุร�าคาญให้บรรลุผล	 มีความเหมาะสม	 ไม่กว้างมากเกินไป	 

มิเช่นนั้นแล้วค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมิชอบด้วยกฎหมายและถูกเพิกถอน

ค�าสัง่ได้	ซึง่ท�าให้ค�าสัง่นัน้ไม่มผีลบงัคบัใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน	
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	 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ	 หลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกร้อนๆ	 หนาวๆ	 

ขึ้นมาบ้างหรือยัง	หากเราพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า	ตู้เย็นเจ้าปัญหาก็คงไม่ได้

เป็นตัวปัญหาอีกต่อไป	 เพียงแต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดนั้นแท้จริงอยู่ที่ใดกันแน่	 ? 

...ฝากไปคิดด้วยนะคะ



 ศาลปกครองนครราชสมีาได้พพิากษา คดหีมายเลขด�าที ่๒๒๓/๒๕๕๓ 

คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๙๙/๒๕๕๖	 (คดีถึงท่ีสุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	

ระหว่างนายเสมียน	ที่	๑	และนางศุภลักษณ์	ที่	๒	(ผู้ฟ้องคดี)	กับ	เทศบาลต�าบล	

ก.	ที่	๑,	นายกเทศมนตรีต�าบล	ก.	ที่	๒	,	ปลัดเทศบาลต�าบล	ก.	ที่	๓	,	เทศบาล

ต�าบล	ข.	ที่	๔	และนางสุดารัตน์	ที่	๕	(ผู้ถูกฟ้องคดี)	คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวม

ทัง้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบล	ก.	อ�าเภอเมอืงอบุลราชธาน	ีจงัหวดั

อุบลราชธานี	อ้างว่าเทศบาลต�าบล	ก.	น�าขยะมาทิ้งในที่ดินของเอกชนในท้องที่

ต�าบล	ก.	โดยไม่มกีารแจ้งให้ผูท้ีอ่าศยัอยูบ่รเิวณบ่อก�าจดัขยะทราบ	และไม่มกีาร

ท�าประชาคมหมูบ้่าน	เมือ่ขยะมีปริมาณมากและก�าจดัโดยไม่ถกูวธิ	ีท�าให้ส่งกลิน่

เหม็นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค	ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของชาวบ้าน

บ่อขยะเป็นพิษ
“เจ้ำหน้ำที่รัฐใช้อ�ำนำจหน้ำที่ต้องดูให้ดีๆ
เพรำะอำจมีปัญหำให้ว้ำวุ่น..!!”

สกุณำ คุณวโรตม์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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 ศาลปกครองนครราชสีมาพเิคราะห์แล้วเหน็ว่า	บทบญัญัตขิองรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย ๒ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๗  

ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนที่จะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐ เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนสามารถ

ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัย	 สวัสดิภาพ	 หรือคุณภาพชีวิตของตน	 เมื่อกิจการก�าจัดขยะ

มลูฝอยไม่ว่าจะด�าเนนิการโดยหน่วยงานของรฐัเอง หรือด�าเนนิการโดยเอกชน

๒	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	๒๕๕๐
 มาตรา	 ๕๗	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	 ค�าช้ีแจง	 และเหตุผลจากหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวสิาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิน่	ก่อนการอนญุาตหรอืการด�าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระ
ทบต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวติ	หรอืส่วนได้เสียส�าคญัอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัตนหรอืชมุชน
ท้องถิ่น	และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาใน
เรื่องดังกล่าว
	 มาตรา	๕๘	บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
 มาตรา	 ๖๗	 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	 บ�ารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	 และในการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และ 
รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละต่อเนือ่งในสิง่แวดล้อมทีจ่ะไม่ก่อให้เกดิอนัตราย
ต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
	 การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกอดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระท�ามิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล 
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน	 และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพ	และผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ดัการการศึกษาด้านสิง่แวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว
 สทิธขิองชุมชนทีจ่ะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหจิ	ราชการส่วนท้องถิน่หรอืองค์กรอืน่
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้	ย่อมได้รับความคุ้มครอง



บ่อขยะเป็นพิษ “เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�านาจหน้าที่ต้องดูให้ดีๆ เพราะอาจมีปัญหาให้ว้าวุ่น..!!”
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ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ เป็นกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อคณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพอนามยั คณุภาพชวีติรวมทัง้สิทธแิละเสรีภาพ

ของบุคคลและหรือชุมชน	 ทั้งยังอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร�าคาญแก่

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง	จนท�าให้ไม่สามารถด�ารงชีพได้อย่างปกติสุข 

ดังนั้น ก่อนเริ่มด�าเนินกิจการ หน่วยงานของรัฐจึงมีหน้าท่ีต้องเผยแพร่ข้อมูล

และรับฟังความคดิเหน็จากประชาชนในพืน้ทีเ่พือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาประกอบการ

พจิารณาว่า สมควรด�าเนนิกจิการก�าจดัขยะมูลฝอยในพืน้ทีน่ัน้หรอืไม่ อย่างไร 

และต้องก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันหรือเยียวยา

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพิจารณาตัดสินใจนั้น

	 การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี	่๑	(เทศบาลต�าบล	ก.)	น�าขยะมูลฝอยไปก�าจดัในทีด่นิ

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๕	(นางสุดารัตน์)	ในท้องที่ต�าบล	ก.	อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	

จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ จึงเป็นการด�าเนินการที่ไม่ค�านึงถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้ง

สองและชุมชน ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและไม่

สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์และข้ันตอนท่ีก�าหนดในระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓ ถอืได้ว่าการกระท�า 

ของผู้ถูกฟ้องคดทีี ่๑ เป็นการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยรปูแบบ ขัน้ตอนและวธีิการ

อันเป็นสาระส�าคัญที่กฎหมายก�าหนด

๓	ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

	 ข้อ	๕	ก่อนเริ่มด�าเนินการโครงการของรัฐ	หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	ต้องจัดให้มี

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนทราบ	และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธี

ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้	

	 หนว่ยงานของรัฐทีเ่ป็นผู้รบัผิดชอบโครงการของรฐัทีม่ีผลกระทบอยา่งรนุแรงต่อประชาชนเปน็สว่น

รวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี	ก่อนเริ่มด�าเนินการ
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	 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๑	 ก�าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ	 ไม่มีการปู

ผ้ายางหรือวัสดุกันซึมรองพื้นหลุมบ่อขยะ	 เป็นกรรมวิธีที่ไม่เหมาะสมและไม่

ได้มาตรฐานด้านการก�าจัดมูลฝอย	 ทั้งยังไม่สามารถด�าเนินการฝังกลบขยะได้

ทั้งหมด	 เป็นเหตุให้มีขยะบางส่วนถูกท้ิงบริเวณรอบบ่อขยะรวมถึงถนนทางเข้า

แม้บางส่วนของขยะจะถูกฝังกลบปิดทับด้วยดินก็ตาม	แต่ก็ยังมีขยะจ�านวนมาก 

ทีก่องอยูแ่ละยงัไม่ได้ถูกฝังกลบภายในเวลาอนัสมควร	ท�าให้เกดิกลิน่เหมน็	บ่อขยะ

มนี�า้ขงั	กรณดีงักลา่วย่อมท�าให้เกดิเหตุเดอืดร้อนร�าคาญแก่บคุคลผูม้ทีี่อยูอ่าศยั

ในละแวกใกล้เคยีง	การก�าจดัขยะของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ จึงไม่ถกูหลักสุขาภบิาล

และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ก่อ 

ให้เกดิเหตเุดอืดร้อนร�าคาญนัน้เอง ผูถู้กฟ้องคดทีี ่๒ ในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่

จึงมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔ ทีจ่ะระงบัและแก้ไขเหตเุดอืดร้อนร�าคาญดงักล่าว 

๔	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 มาตรา	 ๒๕	 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	หรือ 
ผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ
	 (๑)	แหล่งน�้า	ทางระบายน�้า	ที่อาบน�้า	ส้วม	หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า	หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่
เหมาะสม	สกปรก	มกีารสะสมหรอืหมกัหมมสิง่ของ	มกีารเททิง้สิง่ใดเป็นเหตใุห้มกีลิน่เหม็นหรอืละอองสาร
เป็นพิษ	หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค	หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
	 (๔)	การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น	
ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	 มาตรา	๒๖	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจห้ามผูห้นึง่ผู้ใดมใิห้ก่อเหตุร�าคาญในท่ีหรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	
ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้
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แต่ผูถู้กฟ้องคดท่ีี	๒	กไ็ม่ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหา	กลบัปล่อยปละละเลยไม่ก�าจัด

ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูให้ถกูสขุลกัษณะ	รวมทัง้ไม่คุม้ครอง	ดแูลและบ�ารงุรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเขตรับผิดชอบของตน	ทั้งที่ผู้ถูกฟ้อง

คดทีี	่๑	และที	่๒	สามารถด�าเนินการได้	และสามารถหาวธิป้ีองกนัการฟุง้กระจาย

ของขยะ	รวมทัง้วธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ในการป้องกันน�า้จากบ่อขยะไหลเข้า

สู่ที่ดินของประชาชนหรือแหล่งน�้าสาธารณะ	

 เมือ่ผูถ้กูฟ้องคดีที ่๑ ไม่ได้ด�าเนนิการใดๆ จงึเป็นกรณทีีผู่ถ้กูฟ้องคดทีี ่๑  

ไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ๕ 

ประกอบมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖	และ

ถือว่าการด�าเนินกิจการก�าจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ในพื้นที่ของผู้ถูก

ฟ้องคดีที่	๕	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	และเป็น

เหตเุดอืดร้อนร�าคาญแก่ผูฟ้้องคดทีัง้สอง	และประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้

เคยีงโดยตรง	ท�าให้ไม่สามารถด�ารงชีพอยูไ่ด้อย่างปกต	ิอนัเป็นการกระท�าละเมิด

ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 

๕ พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖

	 มาตรา	๕๐	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	เทศบาลต�าบลมีหน้าที่ต้องท�าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
 (๓)	รักษาความสะอาดของถนน	หรือทางเดินและที่สาธารณะ	รวมทั้งการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๖ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

	 มาตรา	๑๘	การเก็บ	ขน	หรอืก�าจัดส่ิงปฏิกูลหรอืมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถ่ินใด	ให้เป็นอ�านาจ

ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
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 ประกอบกบัได้ความจากค�าชีแ้จงของส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธานี

และส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งเป็น

หน่วยงานทีมิ่ได้มส่ีวนได้เสยีกบัคูก่รณ	ีฟังเป็นยตุว่ิา	สภาพบ่อขยะในพืน้ทีพ่พิาท

ตั้งอยู่ติดกับแหล่งน�้าสาธารณะ	 น�้าบาดาลบริเวณใกล้เคียงมีกลิ่นเหม็นและมี

คณุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน	น�า้ผิวดินบริเวณข้างบ่อขยะเน่าเสยี	การทิง้ขยะมลูฝอย

ไม่มกีารฝังกลบเป็นชัน้ๆ	ไม่มกีารฉดียาก�าจดัสตัว์และแมลงน�าโรคอย่างต่อเนือ่ง	

และผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	ไม่มแีผนงานหรอืโครงการทีแ่สดงถงึการปรบัปรงุพัฒนาบ่อ

ก�าจัดขยะมูลฝอย	ประกอบกับพื้นที่ข้างเคียงมีการขุดดินเป็นบ่อขนาดใหญ่เพื่อ

เตรียมรองรับขยะมูลฝอย	 ซึ่งคาดว่าจะมีการทิ้งขยะมูลฝอยในรูปแบบเดิมอีก 

อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ตั้งใจจะน�าขยะมาทิ้งในพื้นที่พิพาท 

ต่อไปเรื่อยๆ	 โดยไม่มีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชนและ

สภาพแวดล้อมอย่างจรงิจงั	ดงันัน้	เพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรมและเป็นการ

ขจัดปัญหาความเดือดร้อนร�าคาญที่เกิดขึ้น	และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้แก่ 

ผูฟ้้องคดทีัง้สองและประชาชนในพืน้ทีร่อบๆ	บ่อขยะพิพาท	และเพ่ือมใิห้บ่อขยะ

พพิาทเป็นแหล่งก�าเนดิมลภาวะทีเ่ป็นพษิต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจนมีสภาพเลวร้าย

ยากทีจ่ะเยียวยาแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้หมดสิน้ไป	ศาลปกครองนครราชสมีาจงึมี

ค�าพิพากษาดังนี้

	 ๑.	ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ที่	๒	และที่	๕	เปิดพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มเติมและ

ห้ามไม่ให้ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๑	และที	่๒	น�าขยะมลูฝอยมาทิง้ในทีด่นิของผูถ้กูฟ้องคดี

ที่	๕	อีกต่อไป	ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	และที่	๒	ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน

สามสิบวันนับแต่ศาลมีค�าพิพากษา



บ่อขยะเป็นพิษ “เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�านาจหน้าที่ต้องดูให้ดีๆ เพราะอาจมีปัญหาให้ว้าวุ่น..!!”

185{ }

	 ๒.	ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ที่	๒	และที่	๕	อนุญาตหรือกระท�าการใดๆ	

อันเป็นการยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	 ๔	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ข.	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ค.	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ง.	 เทศบาลต�าบล	 จ.	 รวมทั้ง

องค์กรปกครองท้องถ่ินอื่น	 บุคคล	 องค์กร	 หรือหน่วยงานใดๆ	 น�าขยะมูลฝอย

หรือสิ่งปฏิกูลมาทิ้งที่บ่อขยะพิพาท	หากมีการกระท�าฝ่าฝืน	ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	

ด�าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

	 ๓.	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 และท่ี	 ๒	 เร่งก�าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหลือตกค้าง 

ทั้งในพื้นท่ีบ่อขยะและพื้นที่ข้างเคียงให้ถูกสุขลักษณะ	 ตามพระราชบัญญัติ	 

การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	และให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม	รวมทั้งตรวจสอบ

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับน�้าใต้ดินและแหล่งน�้าผิวดิน	 ตามอ�านาจหน้าที่ที่

ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	ตลอดจนด�าเนินการอื่นตามอ�านาจหน้าที่เพื่อมิให้ปัญหา

เก่ียวกับสถานทีท่ิง้ขยะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิง่แวดล้อม	ทัง้นี	้ให้ด�าเนนิ

การให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่ศาลมีค�าพิพากษา

	 ห้ามมใิห้ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๒	อนญุาตให้ราชการส่วนท้องถิน่อ่ืนน�าขยะมาทิง้ที่

บ่อขยะพพิาท	กบัให้ผูถ้กูฟ้องคดีที	่๑	และที	่๒	ด�าเนนิการก�าจดัขยะมลูฝอยตาม

อ�านาจหน้าที่	และตามความเห็นของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตลอดจนด�าเนนิการอืน่ตามอ�านาจหน้าทีเ่พือ่มใิห้มผีลกระทบต่อประชาชนและ

สิ่งแวดล้อมจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเป็นอย่างอื่น	 สิ้นผลลงนับแต่

วันที่ศาลมีค�าพิพากษา
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	 จากค�าพพิากษาของศาลปกครองนครราชสีมาถอืเป็นแนวทางส�าหรบัการ

ปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งหากการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม 

ข้ันตอนและอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้ว	 จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น

หน่วยงานของรฐันัน้	มภีาระหน้าท่ีต้องปฏบัิตติามบทกฎหมายจะละเลยมิได้	และ

ต้องมกีารด�าเนินการจัดการมลูฝอยให้ถกูต้องตามหลกัสขุาภบิาลเพือ่มใิห้เกิดผล 

กระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของบคุคลอืน่	ทัง้นี	้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวัด 

ในฐานะเจ้าพนักงานสาธารณสุข	มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�ากับหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถ่ินในการจัดการมูลฝอยรวมท้ังการด�าเนินงานประสานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย



 ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด�าที่ อ. ๙๐๒/๒๕๔๙ คดีหมายเลข

แดงที่ อ. ๘๙/๒๕๕๓

 เมือ่มกีองขยะมลูฝอยกว่า	๗๕	ตนั	มากองอยูใ่นท่ีดนิของตนท�าให้เดอืดร้อน

ถงึนายเฉลมิซึง่เป็นเจ้าของทีด่นิ	(ผูฟ้้องคด)ี	แม้ว่าจะเป็นท่ีดินท่ีนายเฉลมิมเีพียง

สทิธคิรอบครองท�าประโยชน์ในทีด่นิมอืเปล่าตามหลกัฐานการเสยีภาษบี�ารงุท้องที่

หรือ	ภ.บ.ท.	๕	เลขส�ารวจที่	๑๕๕/๒๕๓๕	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แต่นายเฉลิมได้

ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยในบริเวณที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	รวมทั้งปลูก

พชืผลทางการเกษตร	และได้ขดุสระน�า้ใช้กักเกบ็น�า้ฝนและน�า้ตามธรรมชาตเิพ่ือ

เก็บไว้ใช้ในการอุปโภค	จนกระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	เทศบาล

ต�าบล	ก.	(ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี	๑)	และนายกเทศมนตรีต�าบล	ก.	(ผูถ้กูฟ้องคดทีี	่๒)	ได้ใช้

รถขดุดนิเข้าไปขดุตักดินในท่ีดินของนายเฉลิม	และได้ใช้หลมุดังกล่าวเป็นสถานที่ 

ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เก็บมาจากพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	

ท�าให้เกดิกลิน่เหมน็อย่างรนุแรง	มกีารรบกวนของแมลงวนั	และมอีากาศเสยีท�าให้ 

ผู้ฟ้องคดีและบริวารไม่สามารถอยู่อาศัยได้โดยปกติสุข	 นอกจากนี้	 ยังท�าให ้

สิง่แวดล้อมในบรเิวณดังกล่าวเปลีย่นแปลงกลายเป็นแหล่งก�าเนดิมลพษิอันเกิดจาก

แท้จริงแล้ว...ท้องถิ่นจัดกำรมูลฝอยเพื่อประโยชน์
สำธำรณะจริงหรือ..?

สกุณำ คุณวโรตม์๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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การทิง้ขยะทีม่ทีัง้ขยะภายในเขตเทศบาลและขยะจากโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ

ซึ่งเป็นขยะติดเชื้อไม่มีการป้องกันท�าลายก่อนน�าไปทิ้ง	 การกระท�าของผู้ถูกฟ้องคด ี

ทั้งสองจึงเป็นการกระท�าโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ	 ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น

สาระส�าคัญที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการก�าจัดขยะมูลฝอย	และยังเป็นการละเลย

ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติในการก�าจัดขยะมูลฝอยและ 

สิง่ปฏกูิล	ท�าให้ผูฟ้้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	จงึยืน่ฟ้องต่อศาลปกครอง

นครศรีธรรมราชขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	ดังนี้

	 ๑.	 ห้ามมใิห้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองน�าขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูทกุชนิดไปทิง้

ในบริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีและที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี

	 ๒.	 ให้ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สองขนย้ายขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูออกไปจากทีด่นิ

พพิาทภายใน	๓	วนั	ให้ปรับสภาพดนิและขจัดกลิน่เหมน็รบกวนภายใน	๑	เดือน

โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสอง	 หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ด�าเนินการ

ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ	ให้ผู้ฟ้องคดีขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกไปแทนรวม 

ทั้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับสภาพท่ีดินและอากาศเสียเองได้	 โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะ

ต้องรับผดิชอบค่าเสยีหาย	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย	และค่าใช้จ่ายการท�าลายขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งหมด

	 ๓.	 ให้ผูถ้กูฟ้องคดีท้ังสองใช้ปฏบัิติการทางวิทยาศาสตร์บ�าบดับรเิวณทีท่ิง้

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีสภาพแวดล้อมดังเดิม

	 ๔.	 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองช�าระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

	 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า	 ที่ดินดังกล่าวและท่ีดินอีกส่วนหนึ่งซ่ึงอยู่

ติดต่อกันเป็นที่ดินที่นางชุ่มครอบครองและยกให้นายสุชาติครอบครองและ 
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ท�าประโยชน์	 ต่อมาเม่ือวันที่	 ๔	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 นายสุชาติได้ยกที่ดิน 

ดังกล่าวจ�านวน	๑๐	ไร่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่	๑	เพื่อใช้ประโยชน์ในการก�าจัดขยะมูลฝอย

ในส่วนท่ีเป็นขยะแห้ง	หลังจากนัน้	ผู้ถกูฟ้องคดท่ีี	๑	จงึได้ด�าเนนิการปรบัปรงุพืน้ที่

ดงักล่าวเพือ่ให้มคีวามเหมาะสมส�าหรับการก�าจดัขยะมลูฝอยด้วยการขุดไถแล้วจัด

เกบ็ขยะมูลฝอยโดยวิธีการขุด	ฝัง	กลบ	ตามมาตรฐานทีเ่ทศบาลทัง้ประเทศส่วน

ใหญ่ด�าเนนิการอยูแ่ละได้รบัการยอมรบัจากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

(ที่ถูกต้องคือ กรมควบคุมมลพิษ)	อีกทั้ง	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ได้ก�าจัดขยะมูลฝอย

ในบริเวณที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	และ	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๒	ก็มิได้

ร่วมกระท�าหรือกระท�าการในฐานะส่วนตัว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอ�านาจฟ้องผู้ถูก

ฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิด

	 ศาลปกครองช้ันต้นมีค�าสั่งแต่งตั้งผู ้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาคที่	 ๑๔	 เป็นพยานผู้เช่ียวชาญเพื่อจัดท�ารายงานการตรวจสอบพ้ืนที่และ 

ความเหน็ประกอบการพจิารณา	และพยานดงักล่าวได้ท�ารายงานต่อศาลสรปุว่า

เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘	ผู้เชี่ยวชาญและคณะรวมทั้งผู้ฟ้องคดี	และ 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 ได้ไปตรวจสอบสถานที่ทิ้งขยะซ่ึงอยู่ห่างจากบ้านพักของ 

ผู้ฟ้องคดีประมาณ	๑๖๓	เมตร	และห่างจากชุมชนประมาณ	๑.๕๗๔	กิโลเมตร	

ส�าหรบัสถานทีฝั่งกลบขยะตัง้อยูใ่นบรเิวณซึง่ขดัต่อเกณฑ์มาตรฐานและแนวทาง

การจดัการขยะมลูฝอยชมุชนของกรมควบคมุมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	และมพีืน้ของค่อนข้างเลก็ไม่สามารถใช้เป็นพืน้ทีฝั่งกลบขยะใน

ระยะยาวได้	ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดไว้ว่า	ควรเป็นพื้นที่ต่อเนื่องผืนเดียว
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และสามารถใช้ฝังกลบขยะมลูฝอยได้ไม่น้อยกว่ายีส่บิปี	ส่วนวิธีการก�าจดัขยะมลูฝอย

และสิ่งปฏิกูลโดยวิธีขุดฝังกลบของผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีการเตรียมบ่อกลบฝังขยะที่

ถูกต้องตามหลกัวชิาการ	และวธิกีารจดัการทีไ่ม่ถกูต้องตามท่ีก�าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานและแนวทางการก�าจดัขยะมลูฝอยชุมชนท่ีใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการ

จัดการขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ

 ศาลปกครองชัน้ต้นพจิารณาแล้วเหน็ว่า	ในประเดน็ทีว่่าผูถ้กูฟ้องคดทัีง้สอง

มอี�านาจใช้ท่ีดินตาม	ภ.บ.ท.	๕	เลขส�ารวจที	่๑๕๕/๒๕๓๕	เป็นสถานทีก่�าจดัขยะ 

หรอืไม่นัน้	โดยทีป่รากฏข้อเทจ็จรงิว่า	ผูฟ้้องคดไีด้ฟ้องขบัไล่และเรียกค่าเสยีหาย

จากนายสชุาติต่อศาลจงัหวดัสุราษฎร์ธาน	ีซึง่ต่อมาศาลดงักล่าวได้มคี�าพิพากษา

คดหีมายเลขแดงที	่๑๖๙๘/๒๕๔๔	ให้นายสุชาติและบรวิารขนย้ายทรพัย์สนิออก

ไปจากที่ดินพิพาท	 และให้ช�าระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี	 และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

ตั้งแต่วันที่	 ๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 จึงถือว่าประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ

สิทธิในที่ดินพิพาทนั้นได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุด	 เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.	

๒๕๔๔	รับรองว่า	ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทดีกว่านายสุชาติ	

ประกอบกบัในการตรวจสอบสถานท่ีพพิาทของผู้เช่ียวชาญ	เมือ่วนัที	่๒๕	ตลุาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	พบว่าที่ดินพิพาท	 (สถานที่ทิ้งขยะ)	 ที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

น�าช้ีเป็นสถานที่เดียวกัน	 กรณีจึงถือว่าประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินม ี

ข้อยุติในศาลยุติธรรมแล้ว	 และผลของค�าพิพากษาของศาลยุติธรรมดังกล่าว	 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีอ�านาจใช้ที่ดินตาม ภ.บ.ท. ๕ เลขที่ ๑๕๕/๒๕๓๕ 

เป็นสถานที่ทิ้งขยะ
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	 ส�าหรับประเดน็ทีว่่า	การด�าเนนิการก�าจดัขยะมลูฝอยของผูถ้กูฟ้องคดทีัง้

สองเป็นการกระท�าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตาม

ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ	 หรือเป็นการกระท�าละเมิดก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่	 เห็นว่าการด�าเนินการก�าจัดขยะมูลฝอยนั้น	 ผู้ถูกฟ้อง

คดีทั้งสองมีอ�านาจตามมาตรา	๕๐	วรรคหนึ่ง	(๓)	แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	

พ.ศ.	 ๒๔๙๖๒	 ในการก�าจัดขยะมูลฝอยในเขตปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 

อันเป็นการจัดระบบบริการสาธารณะ	 แต่การก�าจัดขยะมูลฝอยในส่วนที่เป็น 

ขยะแห้งดงักล่าวเป็นกรณทีีม่าตรา	๗๘	แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพ

สิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕ ๓	บญัญตัว่ิา	ให้การจดัการเป็นไปตามกฎหมาย

๒	พระราชบัญญัติเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๙๖

	 มาตรา	๕๐	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย	เทศบาลต�าบลมีหน้าที่ต้องท�าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

	 (๓)	รักษาความสะอาดของถนน	หรือทางเดินและที่สาธารณะ	รวมทั้งการก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 มาตรา	๗๘	การเก็บรวบรวม	การขนส่ง	 และการจัดการด้วยประการใดๆ	 เพื่อบ�าบัดและขจัดขยะ

มูลฝอยและของเสยีอืน่ทีอ่ยูใ่นสภาพเป็นของแขง็	การป้องกนัและควบคมุมลพษิทีเ่กดิจากหรอืมีทีม่าจาก

การท�าเหมืองแร่ท้ังบนบกและในทะเล	การป้องกันและควบคมุมลพิษทีเ่กิดจากหรอืมทีีม่าจากการส�ารวจ	

และขดุเจาะน�า้มนั	ก๊าซธรรมชาติและสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนดิทัง้บนบกและในทะเล	หรือการป้องกัน

และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือมีที่มาจากการปล่อยทิ้งน�้ามันและการทิ้งเทของเสียและวัตถอุืน่ๆ	จาก

เรือเดินทะเล	เรือบรรทุกน�้ามัน	และเรือประเภทอื่น	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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ว่าด้วยการนั้น	ซึ่งขณะนี้มีเพียงมาตรา	๑๘	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	 ๒๕๓๕ ๔	 บัญญัติอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการก�าจัดขยะมูลฝอยของราชการ

ส่วนท้องถิ่นไว้	ดังนั้น	การก�าจัดขยะมูลฝอยในกรณีตามคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

จงึไม่มหีน้าทีต้่องขออนญุาตจากคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ	และไม่ต้อง

ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารอืน่ใดทีก่�าหนดขึน้ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิ

และรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	และจากการตรวจสอบพืน้ที่

ของผู้เช่ียวชาญพบว่า	 การขุดขยะมูลฝอยท่ีท้ิงไว้ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

และขนย้ายออกไปก�าจัดในพ้ืนที่ที่มีระบบก�าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก

สขุาภบิาลตามค�าขอของผู้ฟ้องคดีเป็นวิธีการท่ีไม่เหมาะสม	เพราะพ้ืนทีท่ิง้ขยะใน

คดน้ีีมลีกัษณะเป็นช่องหิน	และการขดุขยะมลูฝอยขึน้มาเท่ากบัเป็นการท�าให้เกดิ

ปัญหาเรือ่งกลิน่และมกีารฟุง้กระจายของฝุน่ละอองเกิดขึน้และจะส่งผลกระทบ

ต่อผู้ฟ้องคดีซ่ึงมบ้ีานพกัอาศยัอยูใ่กล้เคยีงได้	นอกจากนี	้ไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิว่า	

ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกพืชผลทางการเกษตรบนพื้นที่ที่มีการทิ้งขยะมูลฝอยแต่อย่างใด	

เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี	 จึงเห็นควรใช้วิธีฝังกลบขยะมูลฝอย	 โดยใช ้

ขัน้ตอนการปิดหลมุฝังกลบขยะมลูฝอยขัน้สดุท้ายตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทาง

การจัดการขยะมลูฝอยชมุชนทีก่รมควบคมุมลพษิเสนอแนะไว้	คอื	ใช้ดนิ	(หน้าดนิ) 

๔	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
	 มาตรา	๑๘	การเก็บ	ขน	หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นอ�านาจ
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
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กลบทับให้มีความหนาอย่างน้อย	๖๐	เซนติเมตร	กลบทับโดยรอบบริเวณที่เป็น

พืน้ทีท่ิง้ขยะบรเิวณดงักล่าว	ตามข้อเสนอของผู้เชีย่วชาญซึง่มคีวามเหมาะสมและ

เป็นไปโดยพิจารณาถึงผลดีและผลเสียในการด�าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว

	 ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	ด�าเนินการฝังกลบขยะ

มูลฝอยในที่ดินตาม	ภ.บ.ท.	๕	เลขส�ารวจที่	๑๕๕/๒๕๓๕	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยใช้ข้ันตอนการปิดหลุมฝังกลบขยะมลูฝอยขัน้สดุท้ายตามเกณฑ์มาตรฐานและ

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ	คือ	ใช้ดิน	(หน้าดิน)  

ให้มีความหนาอย่างน้อย	๖๐	 เซนติเมตร	 กลบทับโดยรอบบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ี

ทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าว	 ท้ังนี้ให้ด�าเนินการภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ศาลมีค�า

พิพากษา	ส่วนค�าขออื่นให้ยก

 ต่อมานายเฉลมิ	(ผูฟ้้องคด)ี	อทุธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสดุ	ซึง่ศาลมปีระเดน็

ทีต้่องวนิิจฉยัว่า	การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นพพิากษาว่าผูถ้กูฟ้องคดท้ัีงสองกระท�า

ละเมดิต่อผูฟ้้องคดโีดยการน�าขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลูไปทิง้ในทีด่นิซึง่ผูฟ้้องคดี

มสีทิธคิรอบครอง	แล้วพพิากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดทีี	่๑	น�าดนิไปฝังกลบให้มีความหนา 

๖๐	เซนติเมตร	โดยมิได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด�าเนินการก�าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูลดังกล่าวออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการชอบแล้วหรือไม่

 ศาลปกครองสงูสดุพิเคราะห์แล้วเหน็ว่า	เมือ่ข้อเทจ็จรงิคดีนีร้บัฟังยตุติาม

ค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้นแล้วว่าผูฟ้้องคดเีป็นผูม้สีทิธคิรอบครองท่ีดนิ

ในบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ได้เข้าไปท�าการขุดดินและได้น�าขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลที่จัดเก็บมาตามอ�านาจหน้าท่ีไปท้ิงไว้ในบ่อดินที่ขุดขึ้นมานั้นโดยไม่ได ้
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รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี	 และเป็นการท�าละเมิด	 แต่ศาลปกครองชั้นต้น

มิได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองด�าเนินการเพื่อน�าขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดงักล่าวออกไปจากทีด่นิของผูฟ้้องคด	ีและมไิด้ให้ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สองด�าเนนิการ

เพื่อให้ที่ดินดังกล่าวมีสภาพดังเดิม	เพียงแต่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ด�าเนิน

การฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการจัดการ

ขยะมลูฝอยชมุชนของกรมควบคุมมลพษิ	โดยใช้หน้าดินมีความหนา	๖๐	เซนตเิมตร

กลบทบัโดยรอบ	ตามความเหน็ของพยานผูเ้ชีย่วชาญท่ีเห็นว่า	หากมกีารขดุขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อน�าไปท้ิงยังท่ีอื่นจะท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นและ 

มกีารฟุง้กระจายของฝุน่ละอองซึง่จะส่งผลกระทบต่อผูฟ้้องคดนีัน้	พจิารณาแล้ว

เห็นว่า	แม้ที่ดินตาม	ภ.บ.ท.	๕	เลขส�ารวจที่	๑๕๕/๒๕๓๕	ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	น�า

ขยะไปทิ้งจะเป็นที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีมีเพียงสิทธิครอบครอง	แต่ตามมาตรา	๑๓๗๔	

วรรคหนึง่	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	ได้บัญญัติว่า	ถ้าผูค้รอบครอง

ถกูรบกวนในการครอบครองทรพัย์สนิ	เพราะมผีูส้อดเข้าเก่ียวข้องโดยมชิอบด้วย

กฎหมายไซร้	ท่านว่าผู้ครอบครองมสิีทธิจะให้ปลดเปลือ้งการรบกวนนัน้ได้	ถ้าเป็น

ทีน่่าวติกว่าจะยงัมกีารรบกวนอกี	ผูค้รอบครองจะขอต่อศาลให้สัง่ห้ามกไ็ด้	ดงันัน้  

ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินย่อมมีสิทธิใช้สอย	 จ�าหน่าย	 และขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอด

เข้าเก่ียวข้องรวมทั้งติดตามเอาคืนท่ีดินในความครอบครองของตนนั้นได้ตาม

กฎหมาย	ฉะนัน้ การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นพิพากษาเพยีงแต่ให้ ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ 

ด�าเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิได้ให ้

ผูถ้กูฟ้องคดท้ัีงสองด�าเนนิการขนย้ายขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูนัน้ออกไป และ
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มไิด้ให้ผูถ้กูฟ้องคดีท้ังสองด�าเนนิการเพือ่ให้ท่ีดินนัน้กลับคนืสภาพดงัเดมิ ศาล

ปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

 ส�าหรับเหตุผลของศาลชั้นต้นที่ว่า	 หากมีการขุดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ขึ้นมาเพื่อน�าไปทิ้งยังท่ีอื่นจะท�าให้เกิดปัญหาในเรื่องกลิ่นและมีการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้น	

เห็นว่ากรณีดังกล่าวย่อมเป็นหน้าที่และความรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดี

ทั้งสองจะต้องด�าเนินการป้องกันและแก้ไขเพื่อมิให้เกิดการกระท�าละเมิดนั้น 

ขึ้นอีก	 และผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองก็มิอาจอ้างถึงความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีในการที่ตนจะต้องแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายจาก

การกระท�าละเมิดของตนมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะมิต้องกระท�าการเพื่อแก้ไขเยียวยา

ความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี	อีกทั้งเมื่อค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้น

กับผู้ฟ้องคดีหากปล่อยให้มีกองขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีปริมาณถึง	๗๕	ตัน	

ฝังอยูภ่ายใต้ทีดิ่นของตนตลอดไปกบัความเดอืดร้อนเสยีหายทีจ่ะเกิดกับผูฟ้้องคดี

เพียงชั่วคราวจากกล่ินเหม็นและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองของขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏกิลูเม่ือมกีารขนย้ายออกไปความเดอืดร้อนเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัผูฟ้้องคดี

จากการถูกรอนสิทธิการใช้สอยที่ดินทั้งในปัจจุบันและในอนาคตย่อมมากกว่า	

ประกอบกับเป็นหน้าท่ีของผูถ้กูฟ้องคดีทัง้สองทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัมใิห้ 

เกิดเหตุเดือดร้อนเสียหายอันเป็นการละเมิดนั้นกับผู้ฟ้องคดีอีก	 อุทธรณ์ของ 

ผู้ฟ้องคดีข้อนี้จึงฟังขึ้น
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	 ดงันัน้	การทีศ่าลปกครองชัน้ต้นพพิากษาให้ผูถ้กูฟ้องคดท่ีี	๑	เป็นผูด้�าเนนิ

การฝังกลบขยะมลูฝอยในทีด่นิตาม	ภ.บ.ท.	๕	เลขส�ารวจท่ี	๑๕๕/๒๕๓๕	จงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน	ีโดยใช้ข้ันตอนการปิดหลุมฝังกลบขยะมลูฝอยข้ันสดุท้ายตามเกณฑ์

มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ	คือ	

ใช้ดนิ	(หน้าดนิ)	ให้มคีวามหนาอย่างน้อย	๖๐	เซนติเมตร	กลบทบัโดยรอบบรเิวณ

ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ิง้ขยะมลูฝอยดงักล่าว	ทัง้นี	้ให้ด�าเนนิการภายใน	๓๐	วนันบัแต่วนัท่ี 

ศาลมีค�าพิพากษา	 ส่วนค�าขออื่นให้ยกนั้น	ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 

พิพากษาแก้ค�าพพิากษาของศาลปกครองชัน้ต้น	ให้ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สองด�าเนนิ

การขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่น�าไปทิ้งในที่ดินของผู้ฟ้องคดี	โดยมิชอบด้วย

กฎหมายออกไป	 รวมทั้งท�าการขุดตักดินที่ปนเปื้อนน�้าชะขยะดังกล่าวออกไป

ให้หมดสิ้น	แล้วให้ท�าการปรับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้มีสภาพดังเดิม	แต่ต้อง

กระท�าโดยมิให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการด�าเนินการของ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซ�้าอีก	 ทั้งนี้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน	 ๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้มีค�าพิพากษา	 นอกจากที่แก้ให้

เป็นไปตามค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

	 จากค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้มีข้อสังเกตว่า	 การท่ีหน่วยงาน

ราชการส่วนท้องถิ่นท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ของ 

คนจ�านวนมากนั้น	เป็นบทบาทหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่ดี	แต่ทั้งนี้ก็ต้อง

ค�านงึผลกระทบท่ีเกดิจากกจิกรรมดงักล่าวด้วย	เพราะแม้ว่าผลกระทบทีเ่กิดข้ึนน้ัน

จะส่งผลกระทบต่อบุคคลจ�านวนไม่มากกต็าม	ราชการส่วนท้องถิน่กต้็องรบัผดิชอบ 



แท้จริงแล้ว...ท้องถิ่นจัดการมูลฝอยเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือ..?
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ด�าเนินการแก้ไขให้ผลกระทบนั้นหมดส้ินไป	 เพราะไม่เช่นนั้นแล้วกิจกรรมที่

ราชการส่วนท้องถิน่มเีจตนาท�าเพือ่ประโยชน์สาธารณะคงไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะ

อย่างแท้จริง	 อีกท้ังแม้ในข้อเท็จจริงจะไม่สามารถยืนยันอย่างชัดแจ้งว่าจะเกิด

ความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด	 แต่ถ้าวิเคราะห์ตามบริบทของการด�าเนินการ

แล้วสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดผลกระทบทีย่ากต่อการเยยีวยาขึน้ในภายหลงั 

ก็เป็นเหตุที่จะยกขึ้นมาประกอบการพิจารณาของศาลได้



	 การประกอบอาชีพเป็นส่ิงท่ีมีความส�าคัญกับมนุษย์	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงการ

เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองและครอบครัว	 แต่ในการประกอบอาชีพจะต้อง

ค�านงึถงึผูท้ีอ่ยูบ้่านใกล้เรือนเคียงด้วย	หากต้องประกอบอาชพีทีม่กีจิกรรมทีเ่สีย่ง

หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้อื่น	พึงควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะไม่เช่นนัน้แล้ว	เมือ่เพือ่นบ้านทนไม่ไหวจะน�าไปสูก่ารร้องเรยีนต่อเจ้าหน้าที	่

ท�าให้ต้องสูญเสียเวลา	รายได้	และความรู้สึกดังเรื่องราวต่อไปนี้

	 บริษัท	ก	ประกอบกิจการประเภทการพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักรโดยใช้

อาคารพาณชิย์	๔	ชัน้	๒	คหูา	ในเขตกรงุเทพมหานคร	โดยมกีารประกอบกิจการ

ที่ชั้นล่าง	 มีเคร่ืองพิมพ์จ�านวน	 ๕	 เคร่ือง	 เคร่ืองตัดกระดาษจ�านวน	 ๑	 เครื่อง

และเครื่องเย็บกระดาษจ�านวน	๑	เครื่อง	มีคนงานจ�านวน	๑๐	คน	เครื่องจักร

ไม่เกิน	๒๐	แรงม้า	จึงเป็นการประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่	๑	ที่ไม่ต้องขอ 

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ร�ำคำญโรงพิมพ์
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	 เมือ่วนัที	่๑๔	มกราคม	ผูอ้�านวยการเขตได้รบัการร้องเรยีนจากผู้พกัอาศยั

ใกล้เคยีงว่าการประกอบกจิการดงักล่าวท�าให้เกดิเสยีงดงัและมกีลิน่เหมน็	ดงันัน้	

ผูอ้�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนกังานท้องถิน่	จงึให้เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบสถาน 

ประกอบกิจการพบว่ามกีารประกอบกิจการโดยไม่ได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 เจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกการตรวจสาธารณสุขให้หยุด

ประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต	และในระหว่างนั้นก็ให้ปรับปรุงแก้ไข 

เหตุเดือดร้อนร�าคาญ	 และเมื่อแก้ไขเหตุร�าคาญแล้วจึงจะสามารถมายื่นขอ

อนุญาตประกอบกิจการได้	ต่อมาเมื่อวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	ผู้อ�านวยการเขตได้

รับการร้องเรียนเรื่องเหตุร�าคาญจากเสียงดังอีก	 จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงพบว่า	 การประกอบกิจการดังกล่าวมีเสียงดังและท�างานเกินเวลา 

จงึลงบันทึกการตรวจสาธารณสุขให้แก้ไขเรื่องเสียงดังและไม่ให้ท�างานเกินเวลา

ที่ก�าหนด	และบริษัท	ก	ก็ได้แก้ไขเรื่องดังกล่าว	และต่อมาวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์

บริษัท	ก	ก็ได้ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมให้มาตรวจวัดระดับเสียงในขณะที่ปฏิบัติงาน	 แม้ผลการตรวจวัด

จะเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 เร่ืองความ

ปลอดภัยในการท�างานก็ตาม	แต่เนื่องจากไม่ใช่ค่ามาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นเพื่อ 

ควบคมุระดบัเสยีงรบกวนทีจ่ะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผูอ้ยู่

อาศัยบริเวณใกล้เคียง	ดังนั้น	ผู้อ�านวยการเขตจึงมีหนังสือลงวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์ 

ขอความร่วมมือไปยังผู ้อ�านวยการกองอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ส�านักอนามัย	
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กรุงเทพมหานคร	 ให้ตรวจวัดระดับเสียงอีกครั้งเพ่ือหาข้อยุติที่เป็นกลาง	 ในขณะที่

ผู้อ�านวยการส�านักควบคุมและตรวจโรงงาน	 ๓	 ก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องเหตุ

ร�าคาญดงักล่าวด้วย	จงึได้ให้เจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบข้อเท็จจรงิ	พบว่าโรงงานและ 

เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่สามารถประกอบกิจการได้	 จึงแจ้งผลไปยังบริษัท	 ก	 

ให้ระมดัระวงัการประกอบกจิการไม่ให้เกดิเหตุร�าคาญเรือ่งเสียงดงัจากเครือ่งจกัร	

คนงาน	 การท�างานในเวลากลางคืน	 และกลิ่นเหม็น	 ต่อมาวันท่ี	 ๒๖	 มีนาคม 

ก็ยังคงมีการร้องเรียนต่อผู้อ�านวยการเขตว่ามีกล่ินเหม็นและมีการท�างานที่

เกินเวลา	 ดังนั้นในวันที่	 ๓๐	มีนาคม	 เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขต	กองอนามัย 

สิ่งแวดล้อม	 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 จึงได้ร่วมกันตรวจวัดระดับความดัง

ของเสยีงในช่วงเวลากลางวันระหว่างเวลา	๑๐.๓๐	-	๑๑.๓๐	น.	ซึง่ผลการตรวจวดั

ของระดับความดังจะเป็นไปตามมาตรฐานแต่ผู้ร้องเรียนก็เห็นว่ามีการประกอบ

กจิการน้ีในเวลากลางคนืด้วยจนถงึเวลา	๒๑.๐๐	น.	และบางวนัก็ถงึเวลา	๒๓.๐๐	น. 

จึงขอให้ตรวจวัดใหม่	 ดังนั้น	 เจ้าหน้าที่จากกองอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้มา 

ตรวจวัดอีกครั้งซึ่งก็พบว่าเป็นเสียงรบกวน	ดังนั้น	ผู้อ�านวยการเขตจึงออกค�าสั่ง 

เจ้าพนกังานท้องถิน่ลงวนัที	่๒๓	กรกฎาคม	ให้บรษิทั	ก	หามาตรการแก้ไขเรือ่งเสียง 

ไม่ให้ดังเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนดและห้ามประกอบกิจการในเวลากลางคืน 

ส่วนผู้อ�านวยการส�านักควบคุมและตรวจโรงงาน	๓	 ยังคงได้รับการร้องเรียน 

มาโดยตลอด	จงึอาศยัอ�านาจตามมาตรา	๓๗	แห่งพระราชบญัญตัโิรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕ 

ออกค�าสัง่ห้ามปฏิบติังานก่อนเวลา	๐๗.๓๐	น.	และหลงัเวลา	๑๘.๓๐	น.	โดยให้มี 
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ผลทันทีที่บริษัท	ก	ได้รับค�าสั่ง	บริษัท	ก	ไม่พอใจจึงยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสขุเมือ่วันที	่๒๗	สงิหาคม	และอทุธรณ์ค�าสัง่ต่อรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมเมือ่วนัที	่๓๐	สงิหาคม	แต่ในระหว่างทีย่งัไม่มผีลการ

พิจารณาอุทธรณ์จากรัฐมนตรี	บริษัท	ก	ก็ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยขอให้

ศาลเพกิถอนค�าสัง่ของผูอ้�านวยการเขตและผูอ้�านวยการส�านกัควบคมุและตรวจ

โรงงาน	๓

 ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค�าพพิากษาคดีหมายเลขแดงที ่๓๒๘/๒๕๔๙ 

(คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณีอุทธรณ์)	ประเด็นที่ ๑	พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	เมื่อ

ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่าก่อนหน้าทีจ่ะมีการออกค�าสัง่	กจิการของบรษิทั	ก	ได้รบัการ

ร้องเรยีนว่าท�าให้เกดิเสยีงดงัและมีกลิน่เหมน็	ผูอ้�านวยการเขตจงึให้เจ้าหน้าทีไ่ป

ตรวจสอบสถานประกอบกิจการพบว่ามีกรณีตามที่ร้องเรียนจริง	จึงให้บริษัท	ก	

ปรับปรุงแก้ไขการท�างานและให้ติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเพ่ือมิให้เกิดเสียงและ 

กลิน่รบกวน	ซึง่บรษิทั	ก	ได้ตดิตัง้พดัลมดดูอากาศ	ปล่องดดูควนัตดิแผ่นชานอ้อย 

บริเวณผนังอาคารและติดตั้งแผ่นดูดซับเสียง	 ต่อมายังคงมีการร้องเรียนเรื่อง 

เสียงดงัและการประกอบกจิการในเวลากลางคนือกี	ซึง่จากการตรวจวดัของเจ้าหน้าท่ี

จากกองอนามยัส่ิงแวดล้อมพบว่ามค่ีาระดบัเสียงเกนิกว่าค่ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๗	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๓)	 

ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัผลการตรวจวัดระดบัเสียงในชัน้การพจิารณาอทุธรณ์ของ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุทีพ่บว่าเกนิกว่าค่ามาตรฐานเช่นกนั	ข้อเทจ็จรงิ

จากการตรวจวดัท้ังสองคร้ังดังกล่าวจึงฟังได้ว่าการประกอบกิจการดงักล่าวก่อให้
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เกดิเสยีงรบกวนสร้างความเดอืดร้อนแก่ผูอ้าศยับรเิวณข้างเคียง	นอกจากนีก่้อน

ที่จะออกค�าสั่งผู้อ�านวยการเขตก็ให้โอกาสแก่บริษัท	ก	 ในการปรับปรุงแก้ไขมา

โดยตลอด	ดงันัน้	เมือ่การประกอบกจิการของบรษิทั	ก	ก่อให้เกดิเสยีงดงัรบกวน

เกินมาตรฐานสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง	 

จึงเป็นเหตุร�าคาญ การออกค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม  

จึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

 ประเด็นที่ ๒	พิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า	เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่

ตั้งโรงงานของบริษัท	ก	เป็นกรณีที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

ฉบบัที	่๒	(พ.ศ.	๒๕๓๕)	และมเีสียงดงัจากการประกอบกจิการในเวลากลางคนืซ่ึง

ก่อให้เกิดเหตเุดอืดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยับรเิวณข้างเคยีงอย่างต่อเนือ่ง	กรณดีงักล่าว

จึงเป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา	๓๗	แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	๒๕๓๕	

ทีใ่ห้อ�านาจพนกังานเจ้าหน้าท่ีส่ังระงับการกระท�าท่ีฝ่าฝืนหรอืแก้ไขปรบัปรุงหรอื

ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมได้	ดังนั้น ค�าสั่งของผู้อ�านวยการส�านักควบคุม

และตรวจโรงงาน ๓ จึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

	 จากกรณีค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางนี้	 จะเห็นได้ว่าเนื่องจาก

พนกังานตามกฎหมายได้ด�าเนนิการตามข้ันตอนของกฎหมายโดยการเปิดโอกาส

ให้คู่กรณีก่อนที่จะออกค�าสั่งทางปกครอง	 และท่ีส�าคัญมีข้อเท็จจริงจากผลการ

ตรวจวดัเสยีงรบกวนเป็นหลักฐาน	ค�าส่ังของเจ้าพนกังานกย่็อมชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าเร่ืองราวเหล่านี้จะจบลงโดยค�าพิพากษาของศาลปกครอง	
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สุดท้ายก็คงจะมีทั้งรอยย้ิมและคราบน�้าตาในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่ง	

เราคงไม่อยากเหน็เร่ืองท�านองนีเ้กิดขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่าเพียงแค่คนในสงัคมให้ความ

เคารพ	กฎ	กตกิา	รูจ้กัใช้สทิธแิละปฏบิตัติามหน้าท่ียึดถอืประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นส�าคัญ	เช่นนี้สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น



 “บ้าน...คือวิมานของเรา”	 เมื่อกลับถึงบ้าน	 เชื่อว่าทุกคนอยากที่จะ 

พักผ่อน	อยู่กับครอบครัว	หรือท�ากิจกรรมที่ชอบ	หากมีสิ่งมารบกวนบรรยากาศ

ที่เรียกว่า	“วิมาน”	ก็อาจพังทลายลงไปได้	ดังเช่นคดีนี้

	 เหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	โดยในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีก�าลงั

ปฏิบัติงานอยู่นั้น	 ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากคณะกรรมการชุมชนว่า	 นางณัฐดาร์ 

ซึง่มีบ้านพกัอาศัยอยูท่ีห่มู่บ้านแห่งหนึง่เลีย้งสุนขัไว้เป็นจ�านวนมาก	และน�ามลูสนัุข

ใส่ถุงแขวนไว้ตามรั้วบ้านและต้นไม้ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้าน	 จากน้ันเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจึงเข้าไปด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า	

บ้านของนางณัฐดาร์เลี้ยงสุนัขจ�านวน	๑๑	ตัว	ส่งเสียงเห่าหอนเสียงดังและยังมี

กลิ่นเหม็นอีกด้วย	บริเวณหน้าบ้านมีต้นไม้หลายชนิดปกคลุมอยู่โดยรอบและใต้

ต้นไม้มีเศษหินและเศษขยะจ�านวนมาก	มีถุงพลาสติกใส่มูลสุนัขผสมจุลินทรีย์มี 

ลักษณะเป็นก้อนสีด�าและมีน�้าผสมอยู่แขวนอยู่ตามก่ิงไม้จ�านวนประมาณ	 

๑๕๐	-	๒๐๐	ถงุ	ทัง้ภายในร้ัวบ้านและด้านนอกร้ัวบ้าน	โดยน�า้ภายในถงุพลาสติก 

มีลักษณะเน่าและเกิดกล่ินเหม็นท�าให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน 

ร�าคาญ	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงสั่งให้นางณัฐดาร์แก้ไขและระงับเหตุร�าคาญโดย

ร�ำคำญสุนัข

สุภำวดี จันทมุด๑

๑	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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ให้ท�าความสะอาดบริเวณท่ีเล้ียงสุนขัเป็นประจ�าทกุวนัและทกุครัง้ทีส่นุขัอจุจาระ

หรอืปัสสาวะ	และต้องจัดให้มท่ีีส�าหรับรวบรวมก�าจดัสิง่ปฏกิลูให้มิดชดิ	และห้ามน�า

มลูสนัุขไปแขวนบริเวณต้นไม้ท่ีอยูบ่ริเวณทางสัญจรไปมา	หากฝ่าฝืนจะมคีวามผดิ

ตามมาตรา	๗๔	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

 เมือ่นางณฐัดาร์ได้รับค�าสัง่ดังกล่าวแล้วรูส้กึไม่ได้รบัความเป็นธรรม	จงึอทุธรณ์

ค�าส่ังเจ้าพนกังานท้องถิน่ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ	รฐัมนตรฯี	จงึได้

มอบหมายให้เจ้าหน้าทีจ่ากกรมอนามยัเข้าตรวจสอบ	ผลปรากฏว่ามกีารเลีย้งสนุขั 

ไว้จ�านวนมาก	 เห่าหอนเสียงดัง	 และถุงที่น�าไปแขวนนั้นไม่ใช่มูลสุนัขแต่เป็น 

ถุงจุลินทรีย์ซึ่งมีกระบวนการหมักไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน

ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีง	จงึเข้าข่ายเป็นเหตรุ�าคาญตามพระราชบัญญตักิาร

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕ ๒	และตามมาตรา	๒๘	แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันให้

อ�านาจเจ้าพนักงานท้องถิน่ออกค�าสัง่ให้ระงบัหรอืแก้ไขเหตรุ�าคาญได้	รฐัมนตรฯี

จึงมีค�าสั่งยกอุทธรณ์โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา	 ๖๗	 แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 และให้นางณัฐดาร์ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น	 นางณัฐดาร์ไม่พอใจในค�าสั่งและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ	จงึฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพกิถอนค�าสัง่เจ้าพนกังาน 

๒	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

 มาตรา	๒๕	ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง	หรือผู้ที่

ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ

	 (๔)	การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	ฝุ่น

ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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ท้องถิน่และหนงัสอืตรวจงานและนดัหมายของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ	ศาลปกครอง

กลางได้มีค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดง ที่ ๔๒๔/๒๕๔๙	ว่าจากการตรวจสอบ 

ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยผลปรากฏว่า	 

เข้าข่ายตามบทบัญญัติมาตรา	๒๘	วรรคหนึ่งประกอบมาตรา	๒๕	(๑)	และ	(๔)	

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมี

อ�านาจออกค�าบังคับให้เจ้าของสถานที่ระงับเหตุร�าคาญได้	 ศาลปกครองกลาง

จึงพิพากษายกฟ้อง	แต่นางณัฐดาร์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษากลับค�า

ของศาลปกครองกลาง

 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค�าพพิากษาคดีหมายเลขแดงที ่อ. ๓๗๘/๒๕๕๑ 

ว่า	ตามมาตรา	๒๘	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

บัญญตัว่ิา	ในกรณทีีม่เีหตรุ�าคาญเกดิขึน้ในสถานทีเ่อกชน	ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่

มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรอืผูค้รอบครองสถานท่ีนัน้	ระงับเหตุ

ร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่งและถ้าเห็นว่าสมควรจะให้

กระท�าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร�าคาญนั้น	หรือสมควรก�าหนดวิธีการเพื่อป้องกัน 

มิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าส่ังได้	จากข้อเท็จจริงแม้ว่า 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีกรุงเทพมหานครพบว่าถุงที่แขวนเป็นมูลสุนัขและ

เจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยพบว่าถุงท่ีแขวนเป็นถุงจุลินทรีย์ที่หมักไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ	 จะมีผลไม่ตรงกันว่ามีสิ่งใดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก	 แต่ผลจากการ

ตรวจสอบตรงกนัในประเดน็ทีว่่าสิง่ทีบ่รรจุอยูภ่ายในถงุนัน้มีกลิน่เหมน็มากและ

สร้างความเดอืดร้อนร�าคาญให้ผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคียงและผูสั้ญจรไปมา	

อันถือได้ว่าเป็นเหตุร�าคาญตามมาตรา	๒๕	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	
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พ.ศ.	๒๕๓๕	อุทธรณ์ของนางณัฐดาร์จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนอุทธรณ์ในประเด็นอื่นๆ นั้น 

เหน็ว่ามข้ีอเทจ็จรงิทีไ่ม่เป็นสาระอนัควรได้รบัการวนิจิฉยัตามข้อ	๑๐๘	วรรคสอง 

แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๓	จึงไม่จ�าเป็นต้องวินิจฉัย

	 คดนีีม้ปีระเดน็ทีน่่าสนใจคอื	การทีศ่าลจะวนิจิฉัยว่าสิง่ใดหรอืการกระท�า

ใดๆ	จะเป็นเหตุร�าคาญหรือไม่นัน้	นอกจากจะพิจารณาจากบทบญัญตัติามมาตรา	

๒๕	แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	แล้ว	ศาลยังพิจารณาจาก

ผลกระทบของการกระท�าว่าได้สร้างความเดือดร้อนร�าคาญแก่ประชาชนจริง

หรือไม่อย่างไร	โดยมิได้มุ่งให้ความส�าคัญกับสาเหตุของการเกิดผลกระทบเพียง

อย่างเดียวเท่านั้น	ดังนั้น	เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง

รอบคอบเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะออกค�าสั่งทางปกครอง	และควร

ท�าความเข้าใจในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	 ๒๕๓๕	

เพื่อการจัดการปัญหาและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ



	 ที่มาของเรื่องมีอยู่ว่า	 นายวีระศักด์ิอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครได้เล้ียง

สนุขัไว้จ�านวนหน่ึง	ต้นเหตุของเรือ่งเกดิจากการทีน่ายวรีะศกัดิน์�าอาหารมาเลีย้ง

สุนัข	แต่มอีาหารเหลอืจากการเลีย้งสนุขัจงึมนีกพริาบเข้ามากินอาหารท่ีเหลอือยู่	 

เมือ่เหน็ว่ามนีกพริาบเข้ามากนิอาหารท่ีเหลือจากการเลีย้งสนุขัก็เกิดความสงสาร	

จากที่เคยให้อาหารสุนัขเพียงอย่างเดียวจึงเผื่อแผ่ไปถึงนกพิราบเหล่านั้นด้วย	

ท�าให้มีนกพิราบเข้ามากินอาหารมากขึ้น	 นอกจากอาหารที่มีให้เหล่านกพิราบ

ได้กนิอย่างสมบรูณ์แล้ว	นายวรีะศกัดิย์งัได้จดัหาคอนไม้ไว้ในบรเิวณบ้านให้เหล่า

พิราบได้พักอีกด้วย	ส่วนนกพิราบตัวไหนที่เจ็บป่วยไม่สบายก็จะน�ามาไว้ในกรงเพื่อ

ดแูลรกัษาให้หายจากอาการเจบ็ป่วย	เมือ่มนีกพริาบบนิเข้าออกภายในบ้านเป็น

จ�านวนมาก	 จึงเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากมูลนกท่ีตกหล่นเลอะเทอะอยู่บนพื้น	

รวมถงึฝุ่นละอองท่ีเกิดขึน้ขณะนกพิราบบนิเข้าออกภายในบ้าน	สร้างความเดอืดร้อน 

ร�าคาญให้แก่เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง	จนท�าให้เพื่อนบ้านต้องร้องเรียน

ไปยังส�านักงานเขต	 ทางส�านักงานเขตจึงได้เข้ามาตรวจสอบภายในบริเวณบ้าน 

จากการตรวจสอบพบว่า	การกระท�าของนายวีระศักดิ์เป็นการกระท�าที่ก่อ 

ร�ำคำญจำกนกพิรำบ
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208{ }



ร�ำคำญจำกนกพิรำบ

209{ }

ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญตามมาตรา ๒๕๒ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จริง ผู้อ�านวยการเขตจึงมีหนังสือค�าสั่งโดยอาศัย

อ�านาจตามมาตรา ๒๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ถึงนายวีระศักด์ิให้ยุติการให้อาหารแก่นกพิราบท้ังในและนอกอาคารหรือ

สถานท่ีสาธารณะ และให้ท�าความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์และเศษอาหาร 

ท่ีน�ามาเลีย้งสตัว์หรือนกพริาบทกุชนิดทัง้บนพ้ืน รมิรัว้ และฝาผนงัรอบรัว้ต่างๆ 

ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้าง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๒	มาตรา	๒๕	ในกรณทีีม่เีหตอุนัอาจก่อให้เกดิความเดอืดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณใกล้เคยีงหรอืผูท้ีต้่อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้	ให้ถือว่าเป็นเหตุร�าคาญ
	 (๑)	 แหล่งน�้า	ทางระบายน�้า	ที่อาบน�้า	ส้วม	หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า	หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในท�าเลไม่
เหมาะสม	สกปรก	มกีารสะสมหรอืหมกัหมมสิง่ของมกีารเททิง้สิง่ใดเป็นเหตใุห้มกีลิน่เหมน็หรอืละอองสาร
เป็นพิษ	หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน�าโรค	หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
	 (๒)	 การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด	 หรือมีจ�านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
	 (๓)	 อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์	 โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ	
การระบายน�า้	การก�าจัดสิง่ปฏิกูล	หรือการควบคมุสารเป็นพษิหรอืมแีต่ไม่มกีารควบคมุให้ปราศจากกลิน่
เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	 (๔)	 การกระท�าใดๆ	อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น	แสง	รังสี	 เสียง	ความร้อน	สิ่งมีพิษ	ความสั่นสะเทือน	
ฝุ่น	ละออง	เขม่า	เถ้า	หรือกรณีอื่นใด	จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	 (๕)	 เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓	 มาตรา	 ๒๖	 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุร�าคาญในที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุร�าคาญด้วย	ตลอดทั้งการดูแล	ปรับปรุง	บ�ารุงรักษา	บรรดาถนน	
ทางบก	ทางน�้า	รางระบายน�้า	คู	คลอง	และสถานที่ต่างๆ	ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุร�าคาญ	ในการนี้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ	ก�าจัดและควบคุมเหตุร�าคาญต่างๆ	ได้
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	 เมือ่ได้รบัค�าสัง่จากผู้อ�านวยการเขต	นายวีระศกัดิเ์หน็ว่าค�าสัง่ดงักล่าวเป็น 

ค�าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพภายในเคหสถาน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 จึงได้อุทธณ์ค�าสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีค�าวินิจฉัย

ให้ยกค�าอุทธรณ์	 แต่นายวีระศักดิ์ไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

เน่ืองจากเห็นว่าค�าสั่งของผู้อ�านวยการเขตเป็นค�าส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กระท�าโดยปราศจากอ�านาจหน้าท่ีหรอืนอกเหนอือ�านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัิ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	เพราะพระราชบญัญตัดิงักล่าวไม่ได้บงัคบักบัเคหสถาน

และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีค�าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์นั้นก็ 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน	 จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอน 

ค�าสั่งของผู้อ�านวยการเขตและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

 ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่๒๔๒/๒๕๕๐	ว่า 

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือ	 ค�าสั่งของผู้อ�านวยการเขตที่ให้นายวีระศักดิ์ระงับ

เหตุร�าคาญและค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ให้

ยกอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	โดยมีข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบของ 

กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสุข	ท่ีตรวจสอบแล้วเหน็ว่าน่าจะเป็นเหตเุดอืดร้อน 

ร�าคาญ	เพราะบรเิวณบ้านของนายวีระศกัดิแ์ละใกล้เคียงมกีลิน่อบัชืน้	นอกอาคาร

ไม่พบเศษอาหารตกค้างแต่ในบ้านของนายวีระศกัด์ิพบเศษอาหารตกค้างเลก็น้อย 

มนีกพริาบป่วยแยกขงัไว้ในกรง	๔	ตวั	มคีอนพักระหว่างต้นมะม่วงกบัผนงัอาคาร	
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๖	ถงึ	๗	ท่อน	มนีกพริาบเกาะอยูบ่นคอนจ�านวนมาก	อกีทัง้เมือ่มเีศษอาหารเหลอื

จากการเลี้ยงสุนัข	จะมีนกพิราบจ�านวนมากบินเข้ามาในบ้านเพื่อกินเศษอาหาร 

ที่เหลือ	ซึ่งนายวีระศักดิ์ตั้งใจให้กินในบ้าน	และในขณะที่นกบินเข้าออกบ้านจะ 

มีฝุ่นฟุ้งกระจายพร้อมท้ังมีมูลนกในบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย	เมื่อข้อเท็จจริง 

ปรากฏว่ามีนกพิราบจ�านวนมากมากินเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขของ

นายวรีะศกัด์ิ	ท�าให้บรเิวณบ้านของนายวีระศักดิแ์ละบรเิวณใกล้เคียงมเีศษอาหาร

ตกค้างและมฝีุน่ฟุง้กระจาย	ในขณะทีน่กพริาบบินเข้าออกบ้านพร้อมท้ังมมีลูนกใน

บรเิวณใกล้เคยีง	แม้นายวรีะศกัดิจ์ะโต้แย้งว่ามไิด้เลีย้งนกพริาบเหล่านัน้กต็าม 

แต่การที่บริเวณบ้านของนายวีระศักด์ิมีเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัข 

อันเป็นสาเหตุให้มีนกบินมากินเศษอาหารดังกล่าว จึงถือได้ว่านายวีระศักดิ์ 

ให้อาหารนกเหล่านั้นในทางอ้อมอันเป็นการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นได้เจริญ 

เตบิโต และเม่ือถอืว่าเป็นการเลีย้งสตัว์แล้ว การทีบ่รเิวณดังกล่าวมฝีุน่ฟุง้กระจาย

จากการท่ีนกบินมากินเศษอาหารและมีมูลนกในบริเวณใกล้เคียง จึงอาจก่อ

ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง การกระท�าดังกล่าว

ถือเป็นเหตุร�าคาญ	 ตามมาตรา	 ๒๕(๒)	 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	

พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 เมื่อมีเหตุร�าคาญเกิดขึ้น	 ผู้อ�านวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น	 

ซึง่มอี�านาจตามมาตรา	๒๖	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕	จงึ

สามารถห้ามมใิห้นายวรีะศกัดิก่์อเหตรุ�าคาญในทีห่รอืทางสาธารณะหรอืสถานท่ี 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕
๔	 มาตรา	 ๒๗	 ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ	 ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิด
เหตุร�าคาญนั้น	 ระงับหรือป้องกันเหตุร�าคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในค�าสั่ง	 และถ้าเห็น
สมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัหรอืป้องกันเหตรุ�าคาญนัน้	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือป้องกนั
มิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต	ให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
	 ในกรณท่ีีปรากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าไม่มกีารปฏบิตัติามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามวรรค
หนึ่ง	และเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุ
ร�าคาญนัน้	และอาจจดัการตามความจ�าเป็นเพือ่ป้องกันมิให้เกดิเหตรุ�าคาญน้ันข้ึนอีก	โดยบคุคลซึง่เป็นต้น
เหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร�าคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการนั้น
๕	มาตรา	๒๘	ในกรณีที่มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน	ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจออกค�าสั่ง
เป็นหนงัสอืให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้ระงบัเหตรุ�าคาญภายในเวลาอนัสมควรตามทีร่ะบไุว้ใน
ค�าสัง่	และถ้าเหน็ว่าสมควรจะให้กระท�าโดยวธิใีดเพือ่ระงบัเหตรุ�าคาญน้ัน	หรือสมควรก�าหนดวธิกีารเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีเหตุร�าคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในค�าสั่งได้
	 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง	 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อ�านาจระงบัเหตรุ�าคาญนัน้และอาจจัดการตามความจ�าเป็นเพือ่ป้องกันมใิห้มเีหตรุ�าคาญเกดิข้ึนอีก	และ
ถ้าเหตรุ�าคาญเกิดข้ึนจากการกระท�า	การละเลย	หรอืการยนิยอมของเจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานทีน่ัน้	
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส�าหรับการนั้น
	 ในกรณทีีป่รากฏแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าเหตรุ�าคาญท่ีเกิดขึน้ในสถานทีเ่อกชนอาจเกดิอันตรายอย่าง 
ร้ายแรงต่อสุขภาพ	 หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด�ารงชีพของประชาชน	
เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกค�าส่ังเป็นหนงัสอืห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใด
ใช้สถานทีน่ัน้ท้ังหมดหรอืบางส่วน	จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนกังานท้องถิน่ว่าได้มีการระงบัเหตุร�าคาญ
นั้นแล้วก็ได้

เอกชนรวมทั้งระงับเหตุร�าคาญด้วย	 และมีอ�านาจตามมาตรา	 ๒๗  ๔	 หรือ	 

๒๘	๕	ออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้นายวีระศักดิ์ระงับเหตุร�าคาญที่เกิดขึ้นได้ภายใน

ระยะเวลาทีร่ะบใุนค�าสัง่	ดงันัน้	ค�าสัง่ของผูอ้�านวยการเขตท่ีให้นายวรีะศักดิย์ตุกิาร

ให้อาหารแก่นกพิราบท้ังในและนอกอาคาร	หรอืสถานทีส่าธารณะและให้ท�าความ 

สะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์และเศษอาหารท่ีน�ามาเล้ียงสัตว์หรือนกพิราบทุกชนิด 

ทั้งบนพ้ืน	 ริมร้ัว	 และฝาผนังรอบรั้วต่างๆ	 ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างจึงเป็นค�าสั่ง 

ที่ชอบด้วยกฎหมายและมิได้เป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในเคหสถานตามบทบัญญัติ
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังที่นายวีระศักด์ิกล่าวอ้างแต่อย่างใด 
ส่วนค�าวนิจิฉยัอุทธรณ์ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุซึง่มีอ�านาจพิจารณา
อทุธรณ์ตามมาตรา	๖๗	แห่งพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุได้พจิารณาอทุธรณ์
ของนายวรีะศกัด์ิแล้วเหน็ว่า	ผูอ้�านวยการเขตมีอ�านาจตามกฎหมายในการออกค�าสัง่ 
ให้ระงับหรือแก้ไขเหตุร�าคาญได้	จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์	ค�าวินิจฉัยดังกล่าวจึง
ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน	ศาลปกครองกลางจึงพิพากษายกฟ้อง
	 ต่อมานายวีระศักดิไ์ม่เห็นด้วยกบัค�าพพิากษาของศาลปกครองกลางจงึย่ืน
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	 โดยโต้แย้งว่าการกระท�าของผู้อ�านวยการเขต
เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง	 เน่ืองจากมาตรา	 ๒๖	 มาตรา	 ๒๗	 มาตรา	 ๒๘	
และมาตรา	 ๔๔	 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ให้อ�านาจ 
เจ้าพนักงานท้องถิน่เฉพาะกรณกีารกระท�าผดิในท่ีสาธารณะและสถานประกอบ 
กิจการของเอกชนท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น	 และสถานที่ของนายวีระศักดิ์ 
เป็นสถานทีเ่อกชนซึง่ผูอ้�านวยการเขตไม่มกีารค้นตามมาตรา	๑๐๒๖	และ	๑๐๓๗ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
๖	มาตรา	 ๑๐๒	 การค้นในท่ีรโหฐานนั้น	 ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน	
และเท่าทีส่ามารถจะท�าได้ให้ค้นต่อหน้าผูค้รอบครองสถานท่ีหรอืบคุคลในครอบครัวของผูน้ั้น	หรือถ้าหา
บคุคลเช่นกล่าวนัน้ไม่ได้	ก็ให้ค้นต่อหน้าบคุคลอืน่อย่างน้อยสองคนซึง่เจ้าพนกังานได้ขอร้องมาเป็นพยาน
 การค้นทีอ่ยูห่รือส�านกังานของผูต้้องหาหรอืจ�าเลยซึง่ถกูควบคุมหรอืขงัอยูใ่ห้ท�าต่อหน้าผูน้ัน้	ถ้าผูน้ัน้
ไม่สามารถหรอืไม่ติดใจมาก�ากับจะต้ังผูแ้ทน	หรอืให้พยานมาก�ากบัก็ได้	ถ้าผูแ้ทนหรอืพยานไม่มี	ให้ค้นต่อ
หน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดั่งกล่าวในวรรคก่อน
 สิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่	บุคคลในครอบครัว	ผู้ต้องหา	จ�าเลย	ผู้แทนหรือพยานดู
เพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง	ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
๗	 มาตรา	 ๑๐๓	 ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น	 และสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญช ี
รายละเอียดไว้
	 บันทกึการค้นและบญัชสีิง่ของนัน้ให้อ่านให้ผูค้รอบครองสถานที	่บคุคลในครอบครัว	ผูต้้องหา	จ�าเลย	
ผู้แทนหรือพยานฟัง	แล้วแต่กรณี	แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้
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แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 การกระท�าของผู้อ�านวยการเขต

จงึไม่ถกูต้องตามขัน้ตอนของกฎหมาย	จงึขอให้ศาลปกครองสงูสดุมคี�าพิพากษา

หรอืค�าสัง่เพกิถอนค�าส่ังของผู้อ�านวยการเขตและค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 ศาลปกครองสงูสดุได้มคี�าพพิากษาคดหีมายเลขแดงที ่อ.๓๕๑/๒๕๕๓ 

ว่า	การให้อาหารนกพิราบของนายวีระศักดิ์เป็นเหตุร�าคาญตามตามมาตรา	๒๕	 

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ดังนั้น	ผู้อ�านวยการเขตจึงมี

อ�านาจตามมาตรา	๒๖	ออกค�าสั่งห้ามมิให้นายวีระศักดิ์ก่อเหตุร�าคาญพร้อมทั้ง

ระงับเหตุร�าคาญได้	 ไม่ว่าการกระท�านั้นๆ	 จะอยู่ในที่หรือทางสาธารณะหรือไม่	

ฉะนั้น	 ข้อโต้แย้งของของนายวีระศักด์ิท่ีว่า	 ผู้อ�านวยการเขตมีอ�านาจห้ามการ 

กระท�าผิดเฉพาะในท่ีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึง 

ฟังไม่ขึน้	ส่วนข้อโต้แย้งทีว่่าผูอ้�านวยการเขตไม่ท�าการค้นตามประมวลกฎหมาย

วธิพีจิารณาความอาญาน้ัน	เห็นว่าการออกค�าสัง่ของผูอ้�านวยการเขตเป็นการใช้

อ�านาจในการระงบั	ก�าจดัและควบคมุเหตรุ�าคาญตามพระราชบญัญัติการสาธารณสขุ 

ไม่ใช่กรณเีพือ่การพบและยดึส่ิงของหรือบุคคล	จึงไม่จ�าเป็นต้องปฏบิตักิารให้เป็น

ไปตามกรรมวธิกีารค้นตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ดงันัน้	เมือ่การกระท�า

ของนายวีระศักดิ์ก่อให้เกิดเหตุร�าคาญแก่ผู้อื่น	ผู้อ�านวยการเขตจึงมีอ�านาจตาม

กฎหมายทีจ่ะออกค�าสัง่ห้ามนายวรีะศกัดิก์ระท�าการอนัก่อให้เกดิเหตรุ�าคาญแก่

ผู้อื่นโดยการยุติการให้อาหารแก่นกพิราบ	จึงเป็นค�าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว	

ส่วนค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่สั่งยกอุทธรณ ์
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จึงชอบด้วยกฎหมาย	 ฉะนั้น การที่ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง  

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง

	 จากค�าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุในคดนีี	้มแีนวทางท่ีศาลใช้ในการ

พิจารณาตัดสินคดีท่ีส�าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานควรน�ามาใช้เป็นหลักและข้อควรระวัง

ส�าหรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายการสาธารณสุข	ดังนี้

	 ๑.	แนวทางของศาลในการพจิารณาว่าเหตุดงักล่าวเป็นเหตรุ�าคาญหรอืไม่ 

ซึ่งศาลได้ให้แนวทางไว้อย่างชัดเจนว่า	การกระท�าดังกล่าวแม้ว่าจะไม่มีเจตนา

ว่ากระท�าอย่างน้ันโดยตรง (การให้อาหารแก่นกพิราบ) แต่การกระท�าดงักล่าว

เป็นการก่อให้เกิดเหตุร�าคาญตามกฎหมาย ผู้กระท�าจึงต้องรับผิดจากการ 

กระท�านั้นด้วยโดยการระงับและแก้ไขเหตุร�าคาญ

	 ๒.	การพจิารณาว่าการกระท�าในลกัษณะดงักล่าวเป็นการเลีย้งสตัว์หรอืไม่

ถึงแม้ว่านายวีระศักดิ์จะโต้แย้งว่านกพิราบท่ีมากินอาหารนั้นมิใช่นกพิราบที่ตน 

เล้ียงไว้	และการให้อาหารแก่นกพริาบเหล่านัน้กม็ใิช่การให้อาหารโดยตรงแก่สตัว์

แต่ศาลเหน็ว่าแม้จะไม่ได้ต้ังใจหรอืเจตนาให้อาหารแก่สตัว์โดยตรงจนเป็นปกติ

วิสัย แต่สัตว์ได้รับอาหารโดยทางอ้อม จึงถือว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์ด้วยเช่นกัน

	 ๓.	การปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงในสถานท่ี 

เอกชนซึ่งมิใช่สถานที่สาธารณะนั้นสามารถกระท�าได้ตามพระราชบัญญัต ิ

การสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	 เพราะมิใช่การเข้าไปตรวจค้นและด�าเนินการยึด

สิ่งของตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้
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	 ๔.	การออกค�าส่ังแก้ไขหรือระงับเหตุท่ีเกิดขึ้น	 เจ้าพนักงานท้องถิ่น

สามารถแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู ้กระท�าผิดกระท�าตามได้	 ตามพระราชบัญญัต ิ

วธีิปฏบิตัริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๓๐	ก่อนออกค�าสัง่ทางปกครอง

	 ๕.	การตรวจสอบข้อเท็จจริงทางวิชาการถือเป็นส่ิงส�าคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องทั้งตามกฎหมายและหลักวิชาการ	 เนื่องจากข้อมูลทาง

วชิาการทีไ่ด้ถอืว่าเป็นสิง่ส�าคญัในการใช้เป็นหลกัฐานเพือ่ประกอบการพจิารณา



  




