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Interesting verdict: 
Government officials neglected their duties as required  

by law, unduly delayed in the case of nuisance and dangerous business 

Chardsumon Prutipinyo* 

Abstract 
In this case, the six complainants appealed to the Supreme Court that the 

business of steaming mackerel in houses No. 313 and 314 caused continuous annoyance 

by the smell and sound to the six complainants. The 1st defendant is a district municipality 

officer, accused of neglecting duties under the Public Health Act, BE.1992, and violating 

the announcement of the Ministry of Public Health No. 5/2538, regarding activities that are 

harmful to health.  The facts later appeared that the steamed mackerel entrepreneurs 

had moved their business locations to other areas.  Therefore, there was no longer a 

nuisance to the problem.  The second defendant was an officer under the Ministry of 

Interior, having the power to supervise the 1st defendant, according to the Municipality 

Act, BE. 1953.  The fact is that the second defendant therefore had a letter to the 1st 

defendant, proceeding with the investigation and coordinated the relevant departments 

and authorities, and reported the investigation results to the 2nd defendant.  The 2nd 

defendant is of the opinion that the 1st defendant had carried out an investigation and 

resolved preliminary problems report. The case therefore can be considered that the 2nd 

defendant has performed his duties as required by law to supervise the 1st defendant, so 

the 2nd defendant did not neglect his duties. The 3rd defendant, is a government official 

in accordance with the Factory Act, BE. 1992.  The Mackerel Planned Business was 

transferred to the Municipality to oversee and no evidence was found in the case that the 

six complainants issued a complaint regarding annoyance and the nuisance about the 

smell and sound, directly to the 3rd defendant. 

The case is not yet considered that all three defendants neglected their duties 

as required by law, to perform their duties unreasonably late. 
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คําพิพากษาที่นาสนใจ:  

เจาหนาที่รัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  

หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรในฟองเหตุรําคาญและกิจการอันตราย 
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ* 

ยอคําพิพากษา 

คดีนี้ผูฟองคดีทั้งหกอุทธรณตอศาลสูงสุดวา กิจการนึ่งปลาทูในบานเลขที่ 313 และ 

314 นี้กอเหตุเดือดรอนรําคาญในเรื่องกลิ่นและเสียงแกผูฟองคดีทั้งหกอยางตอเนื่อง ผูถูกฟอง

คดีที่ 1 เปนเทศบาลตําบล ละเลยตอหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ

ฝาฝนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขอเท็จจริง

ปรากฏตอมาวาผูประกอบการนึ่งปลาทูไดยายสถานประกอบกิจการไปยังพื้นที่อื่น จึงถือไดวาไม

ปรากฏเหตุเดือดรอนรําคาญอันจะทําใหผูถูกฟองคดีที่ 1 จะตองดําเนินการแกไขอีกตอไป  ผูถูก

ฟองคดีที่ 2 เปนเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ 1 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 นั้น ขอเท็จจริงปรากฎวา ผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงไดมี

หนังสือ ไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประสานหนวยงานที่

เก่ียวของกับอํานาจหนาที่และใหรายงานผลการตรวจสอบใหผูถูกฟองคดทีี่ 2 ทราบ ผูถูกฟองคดี

ที่ 2 เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาเบื้องตนแลว 

กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดในการควบคุมดูแลผูถูก

ฟองคดีที่ 1 ผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงไมไดละเลยตอหนาที่ ผูถูกฟองคดีที่ 3  เจาหนาที่ของรัฐตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กิจการนึ่งปลาทูอยูในขายถูกโอนภารกิจใหเทศบาล และไม

ปรากฏพยานหลักฐานใดในคดีวาผูฟองคดีทั้งหก ไดมีหนังสือรองเรียนเก่ียวกับเหตุเดือดรอน

รําคาญเรื่องกลิ่นและเสียงไปยังผูถูกฟองคดีที่ 3 โดยตรง  

กรณีจึงยังถือไมไดวา ผูถูกฟองคดีที่ 3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
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คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่

ตามกฎหมายที่กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ผูฟองคดีเปนผู

อยูอาศัย ผูถูกฟองคดี 1 2 3 ตามลําดับ เปนเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ผูวาราชการจังหวัด

สมุทรปราการ และอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (คําพิพากษาหมายเลขแดงที่ อส 

12/2560) 

ประเด็นการวินิฉัย 

คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีทั้ง 3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัต ิหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรหรือไม 

ขอเท็จจริง 

คดีนี้ผูฟองคดีทั้งหก ฟองวาผูฟองคดีทั้งหก มีบานพักอาศัยอยูบริเวณถนนสุขุมวิท

ระหวางซอยสุขุมวิท 74-76 ซอยมิตรอุดม 2 หมูที่ 1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการประกอบกิจการตมปลาทู ณ 

บานเลขที่  313 และ 314 หมูที่  1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งมีการผลิตในชวงเวลา 20:00 น..จนถึง 08:00 น.. ไดกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง

จากอุปกรณการผลิต และหรือเครื่องตมที่มีขนาดใหญ เสียงจากคนงานในชวงทําการผลิต เสียง

จากรถยนตเขาออก และเสียงจากเคร่ืองเสียงติดรถยนตที่ใชในการขนสงปลาทู แลวมลภาวะ

ทางดานกลิ่นเหม็นเนาคละคลุงกลิ่นคาวปลาอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสงผลใหน้ําเนาเสียและ

เปนแหลงอาหารนําโรค สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูฟองคดีทั้งหก ประกอบกิจการตม

ปลาทูเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดใหญ จึงไมควรดําเนินการในบานพักอาศัยของตน ซึ่งอยู

ในชุมชนและใกลเคียงบานพักอาศัย ของผูฟองคดีทั้งหก และชาวบานอันไมใชเขตอุตสาหกรรม 

ผูฟองคดีที่ 2 ไดรองเรียนกรณีที่มีเหตุเดือดรอนรําคาญเรื่องกลิ่นและเสียงตอผูถูกฟองคดีที่ 1 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แลวผูฟองคดีที่ 1 ไดรองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ 1 เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2553 ขอใหตรวจสอบวา การประกอบกิจการตมปลาทูเปนการประกอบกิจการที่

ไดรับอนุญาตหรือไม และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือถึงผูฟองคดี

ที่ 2 ซึ่งพักอาศัยอยูบานหลังเดียวกันกับผูฟองคดีที่ 1 วา การประกอบกิจการตมปลาทูใน
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บานเลขที่ 314 เปนการประกอบกิจการที่ไมมีใบอนุญาตและในชวงที่มีการประกอบกิจการยังมี

เหตุเดือดรอนรําคาญ ในเรื่องของกลิ่นรบกวนและเสียงดังจากเตาแกสนึ่งปลาจริง จึงใหหยุด

ประกอบกิจการจนกวาจะไดดําเนินการขอใบอนุญาต  ผูฟองคดีทั้งหก เห็นวาปญหาตามขอ

รองเรียนดังกลาวยังไมไดรับการแกไข เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ผูฟองคดีบางรายและชาวบาน

จึงมีหนังสือทวงถามการแกไขตามขอรองเรียน ไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมี

หนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2554 แจงผูฟองคดีที่ 2 วาไดขอใหผูประกอบการปรับปรุงแกไขโดย

ใหทําผนังก้ันและเพ่ิมขนาดความสูงของปลองระบายอากาศ พรอมติดเครื่องดูดอากาศเพื่อ

ปองกันกลิ่นรบกวนโดยใหดําเนินการใหเรียบรอยภายใน 15 วัน แตยังไมมีการปรับปรุงแกไขและ

ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 และลงวันที่ 31 มกราคม 2555 ให

ผูประกอบการปรับปรุงแกไขสถานประกอบกิจการ แตยังไมมีการปรับปรุงแกไขแตอยางใด การ

กระทําของผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงเปนการปฏิบัติ หรือ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยปลอยใหบานเลขที่ 313 และ 314 ทําการดัดแปลงบานที่ใชอยู

อาศัย เปนโรงงานนึ่งปลาทูเปนกิจการอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 

5/2538 เรื่องกิจการอันตรายตอสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2553 8 ขอ 3 (5) และตองปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ 2545 อยางเครงครัด จึงจะไดรับใบอนุญาต แตผูถูกฟองคดีที่ 1 

กลับปลอยปละละเลยใหบานเลขที่ 314 ประกอบกิจการโดยไมไดรับอนุญาตมาจนถึงปจจุบัน 

คดีนี้ศาลปกครองชั้นตนพิจารณา ยกฟอง ผูฟองคดีทั้งหก จึงขอใหศาลปกครอง

สูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชั้นตน และพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้ง 3 ปฏิบัติหนาที่

ตามอํานาจหนาที่ ที่กฎหมายกําหนด ศาลปกครองสูงสุดไดตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดใน

สํานวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เก่ียวของประกอบแลว 

ขอเท็จจริงรับฟงวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ ออกให ณ วันที่ 29 กันยายน 2549 ใชไดถึงวันที่ 29 กันยายน 2550 

และไดรับใบอนุญาตตอมาอีกคราวละ 1 ป โดยครั้งลาสุดผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพให ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ใชไดจนถึงวันที่ 29 

กันยายน 2555 ผูฟองคดีทั้งหก มีบานพักอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับบานเลขที่ 313 และ
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บานเลขที่  314 ซึ่งประกอบกิจการปลาทูนึ่ ง โดยผูฟองคดีที่  2 ไดมีหนังสือลงวันที่  25 

พฤศจิกายน 2553 รองเรียนตอผูถูกฟองคดีที่ 1 วา บานขางเคียงสงเสียงดังและมีกลิ่นเหม็นจาก

การทําปลาทูนึ่ง ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการโดยดวนและผูฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือลงวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2553 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 รองเรียนวาบานเลขที่ 314 มีการกอเหตุรําคาญในเรื่อง

กลิ่นและเสียงโดยดําเนินการเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประกอบกิจการปลาทูนึ่ง จึงขอให

ตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบกิจการเนื่องจากเปนเขตชุมชน กิจการดังกลาวสรางเหตุรําคาญ

เรื่องกลิ่นเสียงและน้ําเสียมาเปนเวลาไมต่ํากวา 3 ป ขอใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ดําเนินการหลัง

จากนั้นผูฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 ติดตามความ

คืบหนาเรื่องรองเรียนรวมทั้งไดหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงนายกเทศมนตรีตําบลสําโรง

เหนือ ขอใหชวยติดตามความคบืหนาเรื่องรองเรียนเนื่องจากผูประกอบการยังดําเนินกิจการและ

กอใหเกิดเหตุรําคาญเชนเดิม 

ผูถูกฟองคดีที่ 1 แจงผลการตรวจสอบพบวาการประกอบกิจการปลาทูนึ่งกอใหเกิด

เหตุรําคาญมีเสียงรบกวนและเสียงดังจากเตาแกสนึ่งปลาจริง อีกทั้งยังประกอบกิจการโดยไมมี

ใบอนุญาต ผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงใหหยุดประกอบกิจการจนกวาจะไดดําเนินการขออนุญาตและผู

ถูกฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือที่ สป 52303/33 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ถึงผูประกอบการแจง

ผลการตรวจสอบพบวาการประกอบกิจการปลาทูนึ่งที่บานเลขที่ 313 กอใหเกิดปญหาเหตุ

รําคาญโดยมีกลิ่นและเสียงดังรบกวนจากเตาแกสนึ่งปลาทูจริง จึงขอใหปรับปรุงแกไข ให

เรยีบรอยภายใน 15 วัน ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดตรวจติดตามผล พบวาขณะตรวจสอบบานเลขที่ 313 

ผูประกอบการไดทําผาใบกั้นเสียงและทําน้ําหมักชีวภาพราดบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการบอ

บําบัดน้ําเสียเพื่อแกไขปญหากลิ่นเหม็นและน้ําเสีย สวนบานเลขที่ 314 ผูประกอบการไดหยุด

ประกอบกิจการแลว ตอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ไดแจงผูประกอบการเพิ่มเติมโดยใหจํากัด

เวลาการทํางานและหามประกอบกิจการเกินเวลา 24:00 น. 

อย างไรก็ตาม ผูฟองคดีทั้ งหก ไดมีหนังสือลงวันที่  5 มกราคม 2554 ถึ ง

นายกเทศมนตรีตําบลสําโรงเหนือขอใหดําเนินการและตรวจสอบความคืบหนาเรื่องรองเรียน

ดังกลาวหลังจากนั้นในวันที่ 7 มกราคม 2554 และวันที่ 11 มกราคม 2554 เจาหนาที่ของผูถูก

ฟองคดีที่ 1 ไดเขาตรวจสอบ ขอเท็จจริงจากบานขางเคียงและไดออกตรวจสอบวาเลขที่ 313 
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เวลา 21.30 น. และ 23:00 น. บริเวณถนนหนาบานทําปลาทูดวยกลิ่นจากการนึ่งปลาทู ผูถูกฟอง

คดีที่ 1 จึงไดมีหนังสือที่ สป 52303/2 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 ถึงผูประกอบการแจงให

ปรับปรุงแกไขโดยทําผนังก้ันและเพิ่มความสูง ของปลองระบายอากาศพรอมติดที่ดูดอากาศเพ่ือ

ปองกันกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบานขางเคียงใหเรียบรอยภายใน 15 วัน หลังจากไดรับแจงและไดมี

หนังสือลงวันที่ 18 มกราคมพ.ศ 2554 แจงผลติดตามตรวจสอบเหตุรองเรียนดังกลาวใหผูฟอง

คดีที่ 2 ทราบ แตในวันที่ 21 มกราคม 2554 ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดรับแจงจากผูฟองคดีที่ 2 วา

ยังคงไดรับเหตุรบกวน จึงไดออกตรวจสอบ ณ บานผูรอง ในเวลา 23:00 น.ถึง 01:37 น. รายงาน

ดวยวาจาวาไมพบวามีกลิ่นและเสียง ตอมาผูประกอบการไดมีหนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2545 

ถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 แจงวากําลังติดตั้งถังบําบัดดักไขมันขนาดความจุ 1 ลิตร ภายใน 45 วัน และ

ไดติดตอชางรับเหมาทําปลองควันและวัดความสูงเพ่ือระบายกลิ่นใหพนจากบานขางเคียง ซึ่ง

คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 45 วัน และไดกั้นฉากปดกั้นหองตมปลาความยาวเทากับเตาตมโดยใช

อิฐกั้นไฟเพ่ือปองกันเสียงดังจากเตาตม ภายใน 45 วัน 

ตอมาวันที่ 2 มีนาคม 2554 ผูประกอบการ ไดแจงไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 วาได

ดําเนินการแกไขเรื่องกลิ่นเหม็นและเสียงดังแลวเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดไปตรวจสอบ

บานเลขที่ 313 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 พบวายังมีกลิ่นรบกวนจะไดแกไขตามที่แจงและผูถูก

ฟองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือที่ สป 52303/7 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 แจงผลการดําเนินการกรณีเหตุ

รําคาญเรื่องกลิ่นเสียงใหผูถูกฟองคดีที่ 2 ทราบตอมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ผูถูกฟองคดีที่ 

1 ไดมีหนังสือไปยังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสําโรงเหนือ อุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการเพื่อขอความรวมมือใหรวมตรวจสอบเหตุรําคาญเรื่องกลิ่นเสียงจากกิจการ

ปลาทูนึ่งและสถานประกอบกิจการบานเลขที่ 313 โดยหนวยงานดังกลาวไดรวมตรวจสอบใน

วันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.โดยมีผูฟองคดีที่ 1 และผูฟองคดีที่ 2 พรอมดวยประชาชน

ในบริเวณขางเคียง ผูไดรับผลกระทบ และผูสื่อขาวรวมตรวจสอบดวย ซึ่งขณะตรวจสอบพบวา

ผูประกอบการไมไดประกอบกิจการในเวลาดังกลาว คณะผูตรวจสอบจึงใหเปดระบบการทํางาน

เหมือนในวันดําเนินการตามปกติพบวามีเสียงดังตามปกติของเครื่อง 
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ตอมา กลุมประชาชนผูไดรับความเดือดรอนเหตุรําคาญไดมีหนังสือลงวันที่ 22 

สิงหาคม 2554 ถึงผูถูกฟองคดีที่ 1 แจงเหตุรําคาญเรื่องกลิ่น ที่เกิดจากวัตถุดิบคือปลาทู น้ําเสีย 

ขยะ เสียงที่เกิดจากอุปกรณการทํางาน กระบวนการทํางานนี้ยังไมมีการแกไขใดๆและยังมีการ

ดําเนินการตอเนื่องกอใหเกิดเหตุรําคาญมากยิ่งข้ึน กวาเดิม โดยมีการทํางานตลอดเวลาทั้ง

กลางวันกลางคืนและมีการเพ่ิมการทํางานจํานวนคนและวัตถุดิบทําใหชาวบานไดรับความ

เดือดรอน ตอมาวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 9:30 น.าที เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดไป

ตรวจสอบการทําปลาทูนึ่งของผูประกอบการบานเลขที่ 313 พบวาผูประกอบการทํางานใน

ชวงเวลา 16:00 น.ถึง 23:00 น. และ 6:00 น.ถึง 9:00 น. เจาหนาที่จึงขอใหควบคุมเวลาอยาให

เกิน 23:00 น.เพ่ิมปริมาณการผลิตใหสงแผนผังการบําบัดน้ําเสียภายใน 7 วัน และใหเพิ่มการใช

น้ําจุลินทรีย EM เลยไดไปตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 13:00 น.หลังจาก

นั้นผูถูกฟองคดีที่  1 ไดมีหนังสือที่  สป 52303/45 ลงวันที่  26 กันยายน 2554 แจงให

ผูประกอบการแกไขเหตุรองเรียนโดยดําเนินการดังนี้ 1) หยุดใชพื้นที่ในบริเวณบานเลขที่ 314 

เนื่องจากไมไดเปนพื้นที่ที่ไดขออนุญาตประกอบกิจการ 2 )ขอใหควบคุมเวลาการทํางานใหอยูใน

ชวงเวลา 4:00 น.ถึง 21:00 น. 3) หามเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเด็ดขาด 4) ใหใชน้ําจุลินทรีย EM 

ลางทําความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานประกอบการตลอดจนทางระบายน้ําเพื่อปองกันกลิ่น

รบกวนชาวบานขางเคียงโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ 

ตอมาคณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งแตงตั้งโดยผูถูกฟองคดีที่ 1 ได

รวมกันตรวจสอบกรณีที่ผูประกอบการขอตอใบอนุญาตประกอบกิจการวันที่ 29 กันยายน 2554 

เวลา 9:00 น.พบวายังคงมีกลิ่นเหม็นจากการระบายน้ําทิ้ง คณะกรรมการจึงใหเวลาแกไขใหแลว

เสร็จภายใน 15 วันหลังจากไดรับแจง และผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดออกคําสั่งตามหนังสือที่ สป 

52306/46 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ใหผูประกอบการระงับเหตุรําคาญและแจงวากรณีที่ย่ืนขอ

ตออายุใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพนั้น เนื่องจากมีประชาชนรองเรียน 

วามีกลิ่นเหม็นและเสียงดังรบกวนประชาชนผูอยูอาศัย ประกอบกับการตรวจสอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อาศัยอํานาจตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงออกคําสั่งให ผูประกอบการขอตอใบอนุญาต

ไดแกไขเหตุราํคาญกอน ตอมาผูประกอบการไดมีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 แจงผูถูกฟอง

คดีที่ 1 วาไดปรับปรุงแกไขเหตุรําคาญแลว แลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:00 น. 
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คณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพไดไปตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งพบวา

ผูประกอบการไดทําการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการพรอมเสนอความเห็นวา 

ควรพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขตาม

รายละเอียดแนบทายหนังสือผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพใหแกผูประกอบการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยใหใชไดจนถึงวันที่ 29 กันยายน 

2555 และไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดเงื่อนไข ที่ผู

ประกอบกิจการที่ตองปฏิบัติพิเศษดังนี้ 1)  ตองใชระบบการบําบัดน้ําเสีย โดยฝงถังบําบัดน้ําเสีย

ในบริเวณพื้นที่ประกอบกิจการและทําการลางวัตถุดิบในภาชนะที่มีความสูงจากพื้นอยางนอย 60 

เซนติเมตร 2)  ตองดูแลควบคุมการประกอบกิจการในชวงเวลาตั้งแต 05:00 น.ถึง 21:00 น.. 

เทานั้น 3) ตองควบคุมดูแลการประกอบกิจการไมใหกอเหตุรําคาญ แกผูอยูอาศัยบริเวณ

ใกลเคียง 4) ในขณะทํางานตองปดผาใบพลาสติกก้ันโดยรอบเพื่อปองกันเสียงและกลิ่นรบกวน

ชาวบานขางเคียง 5) ใบอนุญาตประกอบกิจการนี้อาจถูกเพิกถอนไดหากผูฟองคดีที่ 1 ไดรับการ

รองขอหรือคําสั่งจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เนื่องจากการใชประโยชนในที่ดินของกิจการ

ขัดตอขอกําหนดผังเมืองที่ออกตามกฎหมายวาดวยผังเมือง 

คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีทั้ง 3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหตองปฏิบัต ิหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรหรือไม 

การวินิจฉัย 

ผูฟองคดีทั้งหกอุทธรณตอศาลสูงสุดวา การประกอบกิจการนึ่งปลาทูในบานเลขที่ 

313 และ 314 นี้กอเหตุเดือดรอนรําคาญในเรื่องกลิ่นและเสียงแกผูฟองคดีทั้งหก อยางตอเนื่อง 

แมผูถูกฟองคดีที่ 1 จะเคยออกคําสั่งหามไมใหใชสถานที่ดังกลาวประกอบกิจการนึ่งปลาทูหลาย

ครั้งก็ตาม  แตไมเปนผลใหผูประกอบการหยุดการดําเนินงานและผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมดําเนินการ

ทางอาญาตามมาตรา 74 และ 80 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเปนบท

กําหนดโทษตอผูที่ฝาฝนคําสั่งการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ 1 จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฝาฝนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 

เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดรับเรื่อง

รองเรียนจากผูฟองคดีที่ 2 ผูฟองคดีที่ 1 และผูฟองคดีที่ 6 ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดใหเจาหนาที่ของ
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ผูถูกฟองคดีที่ 1 เขาไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการและสอบถามขอเท็จจรงิตามอํานาจหนาที่ 

ซึ่งการตรวจสอบพบวาบานเลขที่ 313 มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพผูถูก

ฟองคดีที่ 1 จึงสั่งใหปรับปรุงแกไขเหตุรองเรียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีการแจงคําสั่ง สวน

บานเลขที่ 314 ประกอบกิจการโดยไมมีใบอนุญาต จึงสั่งใหหยุดประกอบกิจการจนกวาจะได

ดําเนินการและขอใบอนุญาตใหเรียบรอย ผูถูกฟองคดีที่ 1 ยังไดแจงผลตรวจสอบเหตุรองเรียน

ใหผูฟองคดีทราบดวย อีกทั้งผู ถูกฟองคดีที่ 1 ยังคงตรวจสอบและติดตามผลเรื่องรองเรียน

เรื่อยมา ซึ่งหากพบวายังมีกลิ่นและเสียงจากการประกอบกิจการปลาทูนึ่ง ผูถูกฟองคดีที่ 1 จะได

มีหนังสือแจงใหผูประกอบการดําเนินการแกไขและปองกันกลิ่นและเสียงที่รบกวนพรอมทั้ง

กําหนดระยะเวลาการดําเนินการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ 1 

นอกจากนี้ ผูฟองคดีที่ 1 ยังไดดําเนินการขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรปราการ  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรสําโรงเหนือ และอุตสาหกรรม

จังหวัดสมุทรปราการ ไดรวมตรวจสอบเหตุรําคาญเรื่องเสียงกลิ่น จากการประกอบกิจการปลาทู

นึ่งและหนวยงานที่เก่ียวของดังกลาว ดวยรายงานผลการตรวจสอบพรอมเสนอแนะแนวทางใน

การแกไขปญหาใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ทราบ เพื่อผูถูกฟองคดีที่ 1 จะไดดําเนินการกําหนดแนวทาง

และวิธีการ ใหผูประกอบการใชในการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญเพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุ

เดือดรอนรําคาญอีก อันถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ไมไดละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุขกําหนดใหตองปฏิบัติและเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อแกไขเหตุ

เดือดรอนรําคาญแลว  อีกทั้งในระหวางการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ศาลไดมีคําสั่ง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ใหผูฟองคดีทั้งหก แจงวา ผูฟองคดีทั้งหก ยังคงไดรับความ

เดือดรอนเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายจากการประกอบกิจการปลาทูนึ่งของ

ผูประกอบการหรือไม  ผูฟองคดีทั้งหก ไมไดยื่นคําชี้แจงตอศาล และขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา

ผูประกอบการนึ่งปลาทูไดแจงผูถูกฟองคดีที่ 1 วาไดยายสถานประกอบกิจการไปยังบานเลขที่ 

2076 หมู 9 ตําบลเทพารักษ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการแลว อีกทั้งผูถูก

ฟองคดีที่ 1 ยังไมไดพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจงเพ่ือจัดสถานที่จําหนายอาหารหรือ

สะสมอาหารตามที่ผูประกอบการยื่นแบบขอแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 

ตามหนังสือที่ 52303/2075 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กรณีจึงถือไดวาไมปรากฏเหตุ
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เดือดรอนรําคาญอันจะทําใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ยังคงมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองดําเนินการแกไข

เหตุเดือดรอนรําคาญอีกตอไป 

กรณีที่ผูฟองคดีทั้ งหก อุทธรณวาผูถูกฟองคดีที่  2 เปนเจาหนาที่ ในสั งกัด

กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลผูถูกฟองคดีที่ 1 ใหปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาที่ใหถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 นั้น เมื่อ

พิจารณาตามมาตรา 71 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ที่บัญญัติใหผูวา

ราชการจังหวัดมีอํานาจควบคุมดูแลในเทศบาลในจังหวัดนั้น ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

ชี้แจง แนะนํา เตือนเทศบาลและตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จาก

เทศบาลมาตรวจสอบ ตลอดจนเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือ

สอบสวนก็ได เห็นวาภายหลังจากที่ผูฟองคดีที่ 1 ย่ืนหนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 

รองเรยีนตอศูนยดํารงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ กรณีมีเหตุรําคาญเรื่องกลิ่นและเสียงผูถูกฟอง

คดีที่ 2 จึงไดมีหนังสือที่ 0016.3/2258 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ไปยังผูถูกฟองคดีที่ 1 ให

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่และให

รายงานผลการตรวจสอบใหผูถูกฟองคดีที่ 2 ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ 2 เห็นวาผูถูกฟองคดีที่ 1 ได

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาเบื้องตนแลว จึงมีหนังสือที่ สป 0016.3/3412 

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 แจงผลการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ทราบกรณีจึง

ถือไดวาผูถูกฟองคดีที่ 2 ไดปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดในการควบคุมดูแลผูถูกฟองคดีที่ 

1 ใหปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายแลวผูถูกฟองคดีที่ 2 จึงไมไดละเลยตอ

หนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรแตอยาง

ใด 

กรณีที่ผูฟองคดีทั้งหก อุทธรณวาการประกอบกิจการนึ่งปลาทูในคดีนี้เขาเงื่อนไข

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การที่เจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ 3 ไดเขามาตรวจสอบ

กิจการตมปลาทูของบานเลขที่ 313 และ 314 แตก็ไมไดดําเนินการใดๆทั้งที่ผูถูกฟองคดีที่ 3 ใน

ฐานะเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรปราการตองเขาตรวจสอบกิจการตมปลาทูที่อาจเขาขายกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 ที่

จะตองแจงใหทางราชการทราบกอนดําเนินกิจการเนื่องจากเปนกิจการที่อาจกอใหเกิดปญหา
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มลพิษและเหตุเดือดรอนรําคาญ แลวยังใชหมอตมน้ํา ที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน จึงเขา

ขายกิจการตามกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลว

เปนสื่อนําความรอนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 อีกทั้งกิจการดังกลาวยังใช

เครื่องจักรที่กอใหเกิดพลังงานดวยกําลังน้ําไอน้ําและแกส แตผูถูกฟองคดีที่ 3 ไมปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมาย โดยไมสั่งการใหผูประกอบการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ผูถูกฟองคดีที่ 3 

จึงละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ 

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีหนังสือที่ สป 52303/ ว 

36 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ขอใหผูถูกฟองคดีที่ 3 รวมตรวจสอบติดตามแกไขเหตุรองเรียน 

สถานประกอบกิจการปลาทูนึ่งกับผูถูกฟองคดีที่ 1 ผูถูกฟองคดีที่ 3 ในฐานะเจาหนาที่ของรัฐใน

สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจ

หนาที่ในการกํากับควบคุมดูแลและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยแร 

กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก กฎหมายวาดวย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของในสวนภูมิภาค และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมายตามขอ 3 ข. ประกอบขอ 11 (1) และ (3) ของกฎกระทรวงแบง

สวนราชการสํานักปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ไดมีหนังสือที่  สป 

0033(3)/3771 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 แจงผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีเหตุเดือดรอน

รําคาญใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ทราบแลวโรงงานปลาทูนึ่งและตั้งอยู ณ เลขที่ 313 เปนสถาน

ประกอบกิจการที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวม 18.20 แรงมา ใชคนงานจํานวน 4 คน จัดเปนโรงงาน

ลําดับ 4 (6), 92 จําพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนการประกอบกิจการมี

กลิ่นเหม็นจากน้ําทิ้งในการตมปลาทูและแจงวากระทรวงอุตสาหกรรมไดถายโอนภารกิจการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สําหรับโรงงานจําพวก 2 ใหกับผูถูกฟองคดีที่ 

1 ไปแลว ดังนั้นการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ 3 ดังกลาว จึงเปนการดําเนินงานตามอํานาจ

หนาที่ ตามกฎหมายในกรณีที่มีการขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว  อีกทั้งเมื่อไม

ปรากฏขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดในคดีวาผูฟองคดี ทั้งหก ไดมีหนังสือรองเรียนเก่ียวกับ

เหตุเดือดรอนรําคาญเรื่องกลิ่นและเสียงไปยังผูถูกฟองคดีที่ 3 โดยตรง เพื่อใหตรวจสอบการ

ประกอบกิจการปลาทูนึ่งอันเปนเหตุรําคาญในคดีนี้แตอยางใด กรณีจึงยังถือไมไดวา ผูถูกฟองคดี
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ที่ 3 ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
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