(๒๕) คดี โรงงานฝังกลบขยะ เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรีน
กลุ่มคดี

สิง่ แวดล้อมเกีย่ วกับการคุม้ ครองป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย

คาพิ พากษา

ศาลปกครองกลาง

คดีหมายเลขดาที่
คดีหมายเลขแดงที่

๑๗๗๕/๒๕๔๖
๓๙๙/๒๕๕๐

ประเภทคดี

ปกครอง

คู่ความ

นายยงยศหรือพศ อดิเรกสาร ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒๖ คน ผูฟ้ ้ องคดี
บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด ผูร้ อ้ งสอด
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ผูถ้ ูกฟ้องคดี

เรื่อง

มลพิษ/หน่ วยงานของรัฐออกใบอนุ ญาตกิจการฝงั กลบสิง่ ปฏิกูลฯ และละเลยต่อ
หน้าทีโ่ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๙
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความใน
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.
๒๕๓๕ ข้อ ๒ และข้อ ๕
-พ.ร.บ. วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๓
ประเด็นสาคัญในการพิ จารณา และผลคาพิ พากษา
คดีน้ผี ฟู้ ้ องคดีกบั พวกเป็ นชาวตาบลห้วยแห้ง ตาบลหนองปลาไหลและตาบลกุดนก
เปล้า อาเภอแก่งคอยและอาเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจได้รบั ความ
เดือดร้อนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลีย่ งได้ จากโรงงานฝงั กลบวัสดุไม่ใช้แล้ว (ขยะ) ทีไ่ ม่มอี นั ตราย

ศาลชัน้ ต้นกาหนดวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษาโดยให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ ได้รบั
มอบอานาจจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ตามคาสังกระทรวงอุ
่
ตสาหกรรมที่ ๓๕๗/๒๕๔๖ เรือ่ ง มอบหมายให้
ข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ออกคาสังตามมาตรา
่
๓๗ แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาสังให้
่ ผรู้ อ้ งสอดระงับการการนากากอุตสาหกรรมเข้ามาฝงั กลบในพืน้ ที่ เว้นแต่กาก
อุตสาหกรรมทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ ทีอ่ ยู่
ใกล้เคียง
ศาลปกครองวินิจฉัยว่า ในขณะทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาออก
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการรับฝงั กลบสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็ นอันตรายจากโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานให้กบั ผูร้ อ้ งสอด นัน้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ ง การกาจัดสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว ยังมิได้
ประกาศใช้บงั คับ กิจการของผูร้ อ้ งสอดจึงมิตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ส่วน
การออกใบอนุญาตให้ผรู้ อ้ งสอดขยายโรงงานครัง้ ที่ ๑ ซึง่ เป็นการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียและขยาย
โรงงานครัง้ ที่ ๒ ก็เป็นการอนุญาตให้ขยายในส่วนการคัดแยกสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีไ่ ม่เป็น
อันตรายก่อนทีจ่ ะ ฝงั กลบ เป็นกรณีทก่ี ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม สาหรับการออกใบอนุญาตให้ขยายโรงงานครัง้ ที่ ๓ ซึง่ อนุ ญาตให้ขยายในส่วนการรับฝงั
กลบสิง่ ปฏิกูลและวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วทีเ่ ป็นอันตราย (Hazardous Waste) และส่วนระบบบาบัดน้าเสีย
รวมกัน ปรากฏว่าสานักงานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมของผูร้ อ้ งสอดเรียบร้อยแล้ว อีกทัง้ สถานทีต่ งั ้ โรงงานพิพาทก็
มิได้ตงั ้ อยูใ่ นบริเวณทีก่ ฎหมายกาหนดห้ามตัง้ โรงงาน
และตัง้ อยูใ่ นทาเล และสภาพแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในข้อ ๒ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
นอกจากนี้
การออกใบอนุ ญาตของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองนัน้
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ก็มไิ ด้กาหนดให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตาบลก่อนแต่อย่างใด ส่วน
กรณีทอ่ี อกใบอนุญาตโดยระบุสถานทีต่ งั ้ โรงงานผิดพลาด ก็เป็นความผิดหลงเพียงเล็กน้อยซึง่ สามารถ
แก้ไขปญั หาให้ถูกต้องได้ตาม มาตรา ๔๓ แห่ง พ.ร.บ. วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดังนัน้ การออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานของผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองจึงชอบด้วยกฎหมายและจาก
การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีทงั ้ สองได้รอ้ งเรียนต่อหน่ วยงานต่าง ๆ จนมีการแต่งตัง้ คณะทางานตรวจสอบการดาเนิน
กิจการของผูร้ อ้ งสอด แต่กย็ งั ไม่มกี ารรายงานทีส่ มบูรณ์พอทีจ่ ะสรุปได้ว่ามีการแพร่กระจายมลพิษจาก

บ่อฝงั กลบออกสู่ภายนอก จึงไม่มเี หตุทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องออกคาสังให้
่ ผรู้ อ้ งสอดหยุดการประกอบ
กิจการโรงงานหรือปิดโรงงานตาม มาตรา ๓๙ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับเมือ่
คณะทางานได้ขอให้ผรู้ อ้ งสอดแก้ไขข้อบกพร่อง ซึง่ ผูร้ อ้ งสอดก็ได้ดาเนินการตามคาสังทุ
่ กครัง้ อีกทัง้
ปจั จุบนั โรงงานพิพาทยังเป็ นทีศ่ กึ ษาดูงานของสถานศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน และภาคราชการทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนดให้
ต้องปฏิบตั แิ ต่อย่างใด
พิ พากษายกฟ้อง ส่วนคาสังของศาลเกี
่
ย่ วกับวิธกี ารชัวคราวก่
่
อนการพิพากษาเมือ่ วันที่
๑๖ เมษายน ๒๕๔๗ นัน้ ให้สน้ิ ผลลงนับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ุด

