(๒๔) คดี รถ ข.ส.ม.ก ปล่อยควันพิ ษ
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา

ศาลปกครองกลาง

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

๒๐๒๗/๒๕๔๕, ๒๐๒๘/๒๕๔๕, ๒๐๒๕/๒๕๔๕, ๒๐๒๖/๒๕๔๕
๑๗๖๓/๒๕๔๙, ๑๗๖๔/๒๕๔๙, ๑๗๖๕/๒๕๔๙, ๑๗๖๖/๒๕๔๙

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

มูลนิธปิ ้ องกันควันพิษและพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ที่ ๑
กับพวกรวม ๔ คน ผูฟ้ ้ องคดี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ ๑,
กรมควบคุมมลพิษ ที่ ๒ ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

มลพิษ/หน่วยงานของรัฐละเลยการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
ปฏิบตั ิ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๖
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ร.ฎ.จัดตัง้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ร.ฎ.จัดตัง้ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๙
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
จากบทบัญญัตขิ องกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง เห็นได้ว่า การประกอบการขนส่งของผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ ทัง้ โดยดาเนินการด้วยตนเองหรือโดยร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคล หรือโดยมอบหมายให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทน ถือเป็ นบริการสาธารณะทีเ่ ป็ นอานาจหน้าทีโ่ ดยตรงของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่
การดาเนินบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครองย่อมต้องมีความหมายด้วยว่า จะต้องเป็นการ
ดาเนินบริการสาธารณะทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายและไม่ฝา่ ฝืนต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมายเสียเอง โดยใน
กรณีทเ่ี กีย่ วกับสภาพของรถนัน้ ย่อมหมายถึงว่า จะต้องเป็นรถทีม่ สี ภาพทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง และต้องไม่อยู่
ในสภาพทีอ่ าจทาให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีรถและรถร่วมบริการรวมกันทัง้ หมด
๑๔,๗๐๐ คัน มีเครือ่ งมือตรวจวัดควันดาและเสียง จานวน ๓๓ เครือ่ ง ใช้ประจาทุกๆ อู่ โดยกาหนด
มาตรการตรวจควันดาและเสียงรถทุก ๑๕ วัน แต่กป็ รากฏว่า รถโดยสารและรถร่วมบริการยังมีการ
ปล่อยควันดาทีท่ าให้เกิดมลพิษทางอากาศทีเ่ ห็นได้อย่างแจ้งชัดและเป็นข้อเท็จจริงทีป่ รากฏตัง้ แต่ใน
ขณะทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ยน่ ื ฟ้องต่อศาลและยังคงสามารถพบเห็นได้ในขณะทีศ่ าลพิจารณาคดี อีกทัง้ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงด้วยว่า การตรวจวัดควันดาของรถโดยสารของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของ
รถร่วมบริการยังมีปริมาณทีน่ ้อยมากเมือ่ เทียบกับจานวนรถทัง้ หมด ซึง่ ทาให้พบเห็นรถทีป่ ล่อยควันดาม
ในการวิง่ ประกอบการ ตามทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ยอมรับในคาชีแ้ จงต่อศาล กรณีจงึ ถือได้ว่า ผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๑ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
จากบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเกีย่ วข้อง เห็นได้ว่า กรณีรถโดยสารประจาทางปล่อย
ควันดาเกินมาตรฐานก่อให้เกิดปญั หาภาวะมลพิษทางอากาศนัน้ แม้ว่าเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
จะเป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ตาม
แต่การใช้อานาจตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวไม่ครอบคลุมถึงรถโดยสารประจาทางที่
เป็ นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก็ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการกากับ ดูแล อานวยการ
ประสานงานติดตามและประเมินผลเกีย่ วกับการฟื้นฟู คุม้ ครองและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมตามอานาจ
หน้าทีท่ ก่ี ฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั แิ ล้ว จึงถือไม่ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ใิ นส่วนดังกล่าวแต่อย่างใด
พิ พากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั โิ ดย
ปล่อยให้มรี ถโดยสารของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ หรือรถร่วมบริการเอกชนออกวิง่ โดยปล่อยมลพิษจากไอเสีย

เกินมาตรฐาน และกาหนดคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่ให้
รถประจาทางซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทัง้ ทีเ่ ป็ นรถประจาทางทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
เดินรถเองและรถประจาทางทีร่ ว่ มบริการก่อให้เกิดมลพิษจากไอเสียเกินมาตรฐานอีก และให้รายงานผล
การตรวจวัดไอเสียของรถโดยสารของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และรถร่วมบริการเอกชนต่อศาลทุก ๓ เดือนเป็น
เวลา ๑ ปี ส่วนผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ให้ยกฟ้อง

