(๒๓) คดี บ่อขยะราชาเทวะ
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา
คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลปกครองกลาง
๒๘๑๙/๒๕๔๔
๒๙๖/๒๕๔๖

คาพิ พากษา
คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลปกครองสูงสุด
อ.๔๘/๒๕๔๖
อ.๗๙/๒๕๔๗

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นายกมล ณ เอ้งย่อง ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ผูฟ้ ้ องคดี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

เหตุเดือดร้อนราคาญ/คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลราชาเทวะ เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๓๙
- พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗๓ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพ.ร.บ. การผัง
เมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ (ผังเมืองรวมสมุทรปราการ), กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐๓ (พ.ศ.
๒๕๔๒), กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓), กฎกระทรวง ฉบับที่
๔๖๓
(พ.ศ. ๒๕๔๓) และ กฎกระทรวงให้ใช้ผงั เมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.
๒๕๔๔
- พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๙๐

ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชัวคราวก่
่
อนการพิพากษา โดยมีคาสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ใช้อานาจตามมาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ออกคาสังห้
่ ามผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ กระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดกลิน่ เหม็นของมูล
ฝอยอันเป็ นเหตุราคาญไว้จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือคาสัง่ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดที่ ๑ และที่ ๒
ควบคุมดูแลให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ปฏิบตั ติ ามคาสังศาลโดยเคร่
่
งครัด
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมือ่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ขออนุ ญาตนาขยะมูลฝอยมาฝงั กลบ
ในท้องทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็มไิ ด้ตรวจสอบว่าทีด่ นิ ตามทีข่ ออนุญาตนัน้ ถูกกาหนด
ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือไม่ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖
ขอให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดการใช้ทด่ี นิ ในเขตผังเมือง เพื่อให้สามารถประกอบกิจการกาจัดมูล
ฝอยได้ตามกฎกระทรวงนัน้ การแก้ไขข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของผังเมืองรวมสมุทรปราการ
เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ สามารถประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยได้ในบริเวณทีด่ นิ ดังกล่าวไม่เป็นการแก้ไข
ปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแต่เป็ นเพื่อประโยชน์เอกชน ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ดาเนินการขอให้มกี ารแก้ไขข้อกาหนกดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ของผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ สามารถประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยได้ในทีด่ นิ ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยหนาแน่นปาน
กลางในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการละเลยในการบริหารราชการโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการผังเมืองตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือขจัด
มลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕
อีกทัง้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยังปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ออกใบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖
ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนตลอด
มา อันเป็ นการไม่กากับดูแลให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ปฏิบตั ริ าชการให้เป็นไปตามกฎหมาย การกระทาของผู้
ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๒
คดีน้ขี อ้ เท็จจริงรับฟงั เป็ นทีย่ ตุ ติ ามคาวินิจฉัยของศาลปกครองชัน้ ต้นแล้วว่า ผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๒ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ริ าชการในการกากับดูแลผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
โดยปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยในท้องทีต่ าบลราชาเทวะโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยโดยก่อเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้
ฟ้องคดีทงั ้ สามและผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณใกล้เคียง ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จาต้องวินิจฉัยในปญั หา
ดังกล่าวอีก

แต่ภายหลังจากทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษาเพิกถอนใบอนุ ญาตของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๓ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ยังคงปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ออกใบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบ
กิจการจากัดมูลฝอยต่อไปอีกโดยทีย่ งั ไม่พน้ กาหนดหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษา
เพิกถอนใบอนุ ญาตฉบับเดิม อันเป็ นการฝา่ ฝืนมาตรา ๖๒ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึง่
เป็ นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือได้ว่าไม่กากับดูแลผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ปฏิบตั ิ
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๓
ศาลปกครองชัน้ ต้นได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั โิ ดยปล่อยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยก่อเหตุราคาญแก่ผฟู้ ้ อง
คดีและผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ออกใบอนุ ญาตให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖
ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยต่อไปภายหลังจากศาลปกครองชัน้ ต้นมีคาพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาต
ฉบับเดิมแล้ว นัน้ ศาลปกครองสูงสุดได้วนิ ิจฉัยข้างต้นแล้วว่าเป็นการออกคาสังทางปกครองที
่
ไ่ ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยงั ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ใช้อานาจหน้าทีโ่ ดยไม่ยดึ ถือหรือไม่ปฏิบตั กิ ารให้
เป็นไปตามกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๔
เห็นว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีเ่ พื่อแก้ไขและป้องกันความ
เสียหายจากเหตุเดือดร้อนของประชาชนทีเ่ กิดจากการประกอบกิจการของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๖ แล้ว จึงมิได้
ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๕
การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ลงนามในสัญญาจ้างกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ เพื่อนามูลฝอยในความ
รับผิดชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ไปทาลายโดยวิธฝี งั กลบในท้องทีต่ าบลราชาเทวะ โดยทีข่ ณะนัน้ ทีด่ นิ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ยังอยูใ่ นบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการตามกฎกระทรวง ซึง่ ต้องห้ามใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการกาจัดมูลฝอย ถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ละเลยต่อหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ มิได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคุมดูแลให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ดาเนินการกาจัดมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ก็เป็นการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีค่ วบคุมดูแลให้ผู้
ถูกฟ้องคดีท่ี ๖ ดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตามการกาจัดมูลฝอยถือเป็ นบริการสาธารณะทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ต้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าทีท่ บ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พง
ศ.๒๕๒๘ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ทาสัญญาจ้างผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ให้ดาเนินการขนมูลฝอยไปทาลาย ซึง่ มี
ปริมาณมากนัน้ จาเป็นต้องมีการจัดเตรียมหาสถานทีท่ เ่ี หมาะสม ตลอดจนการย้ายเครือ่ งจักรอุปกรณ์ใน
การดาเนินการ ซึง่ ต้องใช้เวลา การสังห้
่ ามมิให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยในขณะนี้

ย่อมส่งผลให้เกิดปญั หาตามมาทีไ่ ม่สามารถกาจัดมูลฝอยในเขตพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานครและตาบล
ราชาเทวะซึง่ รวมถึงชุมชนของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามและชุมชนใกล้เคียงด้วยเป็ นอันมากและจะก่อให้เกิด
ปญั หาด้านสภาวะแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตลอดจนการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองในเขตพืน้ ที่
ดังกล่าวเป็ นวงกว้างอีกด้วย จึงเห็นว่า หากห้ามมิให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอยตาม
สัญญาทีไ่ ด้ทาไว้ยอ่ มก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเสียหายทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทงั ้
สามและประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยดังกล่าวได้รบั
พิ พากษาแก้ เป็ นให้เพิกถอนใบอนุ ญาตของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ทีอ่ นุ ญาตให้ผถู้ ูฟ้องคดีท่ี
๖ ประกอบกิจการกาจัดมูลฝอย แต่เพื่อมิให้การเพิกถอนมีผลกระทบต่อการจัดทาบริการสาธารณะอันจะ
มีผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม จึงให้การเพิกถอนมีผลนับแต่วนั ทีพ่ น้ กาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีม่ ี
คาพิพากษา ทัง้ นี้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวทีค่ าพิพากษายังไม่มผี ลบังคับ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ และที่
๕ ควบคุมดูแลผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเงือ่ นไขทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ กาหนดไว้ทา้ ย
ใบอนุญาตดังกล่าว รวมทัง้ คาแนะนาของกรมควบคุมมลพิษโดยเคร่งครัด และเมือ่ การประกอบกิจการ
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ สิน้ สุดลงแล้ว ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๕ ควบคุมดูแลให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๖ จะต้องทาการ
ตรวจสอบดูแลรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมบริเวณสถานทีฝ่ งั กลบมูลฝอยเป็ นระยะเวลาหนึ่งปีหลังจาก
สิน้ สุดสัญญาแล้ว โดยเคร่งครัด

