โกดังเก็บสิ นค้ า วัตถุและสารเคมีอนั ตราย !!
ต้ องมีระยะห่ างจากชุมชนเพียงใด ?

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 สารเคมี : ดาบสองคมทีต่ ้ องระวัง
เป็ นข่าวครึ กโครมตามหน้าสื่ อต่ าง ๆ อยู่นานนับสัปดาห์ แต่ จนถึ งวันนี้ “การเลิ กใช้ 3 สารเคมี ฆ่ าหญ้า”
ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใด ครับ ! ก็เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งติดตามกันต่อไป
คงต้องยอมรับกันว่า ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง เป็ นสารเคมีที่ตอ้ งให้ความระมัดระวังในการใช้อย่างสู ง เพราะ
ขึ้นชื่อว่า “สารเคมี” ย่อมต้องมีคุณและโทษทั้งต่อตัวผูใ้ ช้ เช่น ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน ตลอดจนผูบ้ ริ โภคอย่างเรา ๆ ที่ตอ้ ง
ระวังในเรื่ องสารตกค้างจากพืช ผัก และผลไม้ที่ซ้ือมารับประทานกันในชีวติ ประจาวัน
นอกจากการใช้แล้ว การจัดเก็บสารเคมีเหล่ านีก้ ็มีความสาคัญไม่ แพ้ กัน เพราะหากการจัดเก็บไม่เป็ นไป
ตามมาตรฐาน อาจทาให้ เกิดสารเคมีรั่วไหล เป็ นอันตรายต่ อผู้ครอบครองและผู้อยู่อาศัยใกล้ เคียง เช่นเดียวกับคดี ปกครอง
ที่ลุงเป็ นธรรมนามาเสนอท่านผูอ้ ่านวันนี้ครับ...
โดยเป็ นกรณี ของผูป้ ระกอบการกิจการค้าปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชที่ฟ้องขอให้เพิกถอนเทศบัญญัติควบคุม
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เนื่ องจากเป็ นการสร้างภาระให้แก่ผปู ้ ระกอบการเกินความจาเป็ นและเกินสมควรที่จะต้อง
ดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของเทศบัญญัติที่พิพาทดังกล่าว
มูลเหตุของเรื่ องนี้ เกิ ดจาก ... นายยอด (ผูฟ้ ้ องคดี ) ประกอบกิ จการจาหน่ ายปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชใน
ลักษณะค้าปลีก ซึ่ งเป็ นกิจการที่ เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง กิ จการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นค้าส่ง โดยมีสถานประกอบการเป็ นอาคารพาณิ ชย์ช้ นั เดียว จานวน 11 คูหา ในการประกอบ
กิ จการดังกล่าวได้เกิ ดอุบัติเหตุ ระหว่างการขนย้ายยาฆ่ าหญ้า ทาให้เกิ ดกลิ่ นเหม็นกระจายไปยังบ้านข้างเคี ยง จนมี การ
ร้องเรี ยนต่อนายกเทศมนตรี ในพื้นที่กระทัง่ ต่อมาได้มีการออกเทศบัญญัติ เทศบาลตาบล ก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 โดยข้อกาหนดของเทศบัญญัติที่พิพาทนี้ได้กาหนดให้สถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายหรื อสารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพต้องวางจาหน่าย ณ สถานที่จาหน่ายเพียงปริ มาณน้อยเพื่อเป็ น
ตัวอย่างสิ นค้าและหรื อสถานที่จาหน่ายจะต้องควบคุมให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 รวมทั้งโกดังที่เก็บ
สิ นค้าต้องตั้งในทาเลที่ห่างจากบริ เวณสถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และโบราณสถานหรื ออื่น ๆ ไม่ น้อยกว่ า 500 เมตร
นายยอดเห็ น ว่า เทศบัญญัติ ดังกล่ า วไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย เพราะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ข้อก าหนดตาม
พระราชบัญญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 ที่ ให้ต้ งั โรงงานผลิ ต ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อชุ มชนมากกว่า กิ จ การซื้ อมาขายไปของตน
แต่สามารถตั้งอยูห่ ่ างจากชุมชนเพียง 50 เมตร ถึง 100 เมตร เท่านั้น การตราเทศบัญญัติดงั กล่าวจึงขาดเหตุผลและหลักการ
ที่ถูกต้อง เป็ นการสร้างภาระแก่ตนและผูป้ ระกอบการรายอื่นเกินความจาเป็ น นายยอดจึงนาคดี มาฟ้ องขอให้ศาลปกครอง
มีคาพิพากษาให้เพิกถอนเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ก เรื่ อง การควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ดังกล่าว
คดี นีศ้ าลปกครองชั้ นต้ นพิ พากษายกฟ้ อง นายยอดไม่ เห็ นด้ วย จึ งอุทธรณ์ คาพิพากษาต่ อศาลปกครอง
สูงสุด
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ส่ วนที่ 2 โกดังเก็บสินค้ าวัตถุและสารเคมีอนั ตราย !!
ต้ องมีระยะห่ างจากชุมชนเพียงใด ?
เรื่ องนี ้จึงมีประเด็นที่ ตอ้ งวินิจฉัยว่า การตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล ก เรื่ อง การควบคุมกิ จการที่ อาจเป็ น
อันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. 2553 โดยที่ ข้อ 6 (1) กาหนดให้ โกดังเก็บสิ นค้ าต้ องตั้งอยู่ในทาเลที่ ห่างจากบริ เวณสถานศึ กษา ศาสนสถาน
ตลาด ชุ มชน และโบราณสถาน หรื ออื่ น ๆ ไม่ น้ อยกว่ า 500 เมตร โดยอาศั ยอ านาจตามมาตรา 32 (2) แห่ งพระราชบั ญญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ย ว่ า ข้อก าหนดที่ พิ พาทได้กาหนดให้ส ถานประกอบกิ จการที่ เ กี่ ย วกับวัต ถุ
อันตรายหรื อสารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพต้องวางจาหน่ายเพียงปริ มาณน้อยเพื่อเป็ นตัวอย่าง และการกาหนดให้โกดัง
ที่เก็บสิ นค้าดังกล่าวต้องตั้งในทาเลที่ห่างจากชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 500 เมตร นั้น มีลกั ษณะที่ ถือว่ าเป็ นข้ อกาหนดเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรื อสุขลักษณะของสถานที่ ที่ใช้ ดาเนินกิจการ และมีลกั ษณะเป็ นมาตรการป้ องกันอันตรายต่ อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการกาหนด
ระยะห่ างของสถานที่ เก็บสิ นค้ากับชุ มชนดัง กล่าว ก็สื บเนื่ องมาจากปั ญหาการร้ องเรี ยนของประชาชนในพื้ นที่ เกี่ ยวกับ
กลิ่นสารเคมีจากการประกอบกิจการ และสถานประกอบการค้าส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นชุมชนหรื อตลาด หากให้เก็บสิ นค้าซึ่ งเป็ น
วัตถุอนั ตราย หรื อสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจานวนมาก ย่อมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
หรื อก่อเหตุราคาญได้
เมือ่ สถานประกอบการจาหน่ ายปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พชื ไม่ เข้ าข่ ายเป็ นโรงงาน การกาหนดระยะห่างของโกดังที่เก็บ
สิ นค้าให้ห่างจากบริ เวณสถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด ชุมชน และโบราณสถานหรื ออื่น ๆ เทศบาลตาบล ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) จึงมี
ดุลพินิจในการกาหนดได้ โดยคานึ งถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิ จการ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชน หรื อก่อเหตุราคาญ ตามนัยข้อ 3 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ พ.ศ. 2545 ดังนั้น การที่เทศบาลตาบล ก.ออกเทศบัญญัติในข้อ 6 (1) ในส่ วนที่เกี่ยวกับที่ต้ งั ของโกดังสิ นค้า
ที่เกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายหรื อสารเคมีที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ โดยระบุระยะห่ างของโกดังที่เก็บสิ นค้ากับสถานศึกษา ศาสนสถาน
ตลาด ชุ มชน และโบราณสถาน หรื ออื่ น ๆ ว่าต้องมี ระยะห่ างไม่ น้อยกว่า 500 เมตร โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายืน
(รายละเอียดอ่ านได้ ในคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.5/2562 และสามารถสื บค้ นบทความย้ อนหลัง
ได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
คดี น้ ี จึ งเป็ นแนวทางการปฏิ บัติ ราชการที่ ดี ส าหรั บ “ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ” ซึ่ งมี อ านาจในการออก
“ข้ อบัญญัตขิ องท้ องถิ่น” ที่สามารถใช้บงั คับในเขตท้องถิ่นนั้นได้ ทั้งนี้ โดยถือว่าราชการส่ วนท้องถิ่นเป็ นองค์กรปกครองที่มี
ความใกล้ชิดประชาชน ซึ่ ง มีหน้าที่ ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ การกาหนดระยะห่างระหว่างโกดังเก็บวัตถุอนั ตรายหรื อสารเคมีอนั ตรายของสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่าย
เป็ นโรงงาน ถือเป็ นดุลพินิจของราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่ จะกาหนดโดยคานึ งถึงการคุม้ ครองและการป้ องกันอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
ส่ วนที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมี
อานาจออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
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(1) กาหนดประเภทของกิ จการตามมาตรา 31 บางกิ จการหรื อทุกกิจการให้เป็ นกิ จการที่ ตอ้ งมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(2) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทัว่ ไปสาหรับให้ผดู ้ าเนิ นกิจการตาม (1) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
สภาพหรื อสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้ องกันอันตรายต่อสุขภาพ
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่ อสุ ขภาพ พ.ศ. 2545
ข้อ 3 สถานประกอบกิ จ การต้อ งตั้ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรี ยน
สถาบันการศึ กษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่ อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณี ที่
สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็ นโรงงานให้ราชการส่ วนท้องถิ่นสามารถกาหนดในข้อกาหนดของท้องถิ่นโดยคานึ งถึง
ลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชนหรื อก่อเหตุราคาญด้วย
-------------------------------------------

