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กระทู้ถามที่ 471 ร.
สภาผู้แทนราษฎร

28 มิถุนายน ๒๕65
เรื่อง ขอให้ พิจารณาแก้ไ ขความเดือดร้อนจากการเทกองขยะในพื้นที่แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้
ด้วยกระผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจํานวนมากในพื้นที่แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร กรณีมีการเทกองขยะกลางแจ้งขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ บนที่ดินโฉนดเลขที่
๒๒๐๐๙ ถึง ๒๒๐๑๖ ริมถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ดินนี้
ตั้งอยู่บริเวณแยกประเวศ ห่างจากสํานักงานเขตประเวศเพียง ๕๐๐ เมตร โดยการเทกองขยะดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลายประการ ทั้งกลิ่นเหม็น น้ําเน่าเสียไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน
อีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมของแมลงวันและหนู ซึ่งเป็นพาหนะนําโรคชนิดต่าง ๆ โดยในการนี้ประชาชน
ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้เคยร้องเรียนไปยังกรุงเทพมหานครและสํานักงานเขตประเวศแล้ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวยังไม่ทุเลาลง ปริมาณขยะที่มีการเทกองกลับมีเพิ่มมากขึ้น จนมีลักษณะคล้ายเป็น
การทําธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย จากเหตุผลข้างต้น จึงขอเรียนถามว่า
๑. การเทกองขยะกลางแจ้ง บนพื้นที่ที่ดินเลขโฉนดดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุญาตในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอย่างถูกต้องหรือไม่ หากได้รับอนุญาต การอนุญาตนั้นใช้อํานาจตามกฎหมายใด
หรื อ หากไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต เหตุ ใ ดจึ ง ปล่ อ ยปละละเลยให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ นดั ง กล่ า วขอทราบ
รายละเอียด
๒. หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีการเทกองขยะกลางแจ้งจากเศษวัสดุก่อสร้างที่คล้ายคลึง
กับกรณีดังกล่าวตามข้อ ๑ โดยหลายพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมแล้ว แต่กลับยังคงมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินในลักษณะซ้ําเดิม จึงทําให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วฒ
ุ ิ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
แบบบัญชีรายชื่อ
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คําตอบกระทู้ถามที่ 471 ร.
ของ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคก้าวไกล
เรื่อง ขอให้พิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนจากการเทกองขยะในพื้นที่แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
ข้าพเจ้า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้
1. การเทกองขยะกลางแจ้ง บนพื้นที่ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุญาตในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอย่างถูกต้องหรือไม่ หากได้รับอนุญาต การอนุญาตนั้นใช้อํานาจตามกฎหมายใด
หรือหากไม่ไ ด้รับอนุญาต เหตุใดจึงปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ขอทราบ
รายละเอียด
กรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบแล้ว เป็นการถมที่ซึ่งได้รับอนุญาตตามใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในโฉนดที่ดินเลขที่ 22008, 22010,
22011, 22012, 22015, 22016, 22017 เลขที่ดิน 1402, 3214, 3215, 3144,
3217, 3218, 3146 พื้ น ที่ 16,068 ตารางเมตร ความสู ง ประมาณ 1 เมตร ออกให้
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ลงนามโดยผู้อํานวยการเขตประเวศ ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยท้ายใบอนุญาตมีคําเตือน
ให้ผู้ขุดดิน/ถมที่ หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยต้องนําดิน ทราย หรือลูกรังที่มีคุณภาพดี
มาใช้ ถ มที่ และห้ า มนํ า เศษขยะหรื อ เศษซากขยะที่ ย่ อ ยสลายแล้ ว มาใช้ ถ มที่ ดิ น ถมดิ น ในพื้ น ที่
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ดําเนินการตามกฎหมายมาตรา 19,
20, 21, และ 25 และดําเนินการตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ การฝ่าฝืน
มีโทษจํา โทษปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
พบว่ามีการนําเศษวัสดุ ซากขยะที่ย่อยสลายแล้วมาถมที่ดิน จึงได้มีคําสั่งให้หยุดการดําเนินการดังกล่าวแล้ว
และได้ดําเนินการให้เจ้าของที่แก้ไขให้ถกู ต้อง มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ด้วยแล้ว
2. หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีการเทกองขยะกลางแจ้งจากเศษวัสดุก่อสร้างที่คล้ายคลึง
กับกรณีดังกล่าวตามข้อ 1 โดยหลายพื้นที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมแล้ว แต่กลับยังคงมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในลักษณะซ้ําเดิม จึงทําให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย
จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
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กระทรวงมหาดไทย ได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบการแปลงสภาพที่ดิน
เป็นที่ทิ้งขยะเพื่อถมที่ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
โดยเฉพาะการนํ าขยะมาเทกองและคัด แยกโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ได้รับ
อนุ ญ าตประกอบกิ จ การสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญแก่ ป ระชาชน เป็ น การกระทํ า ผิ ด กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติข้างต้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนั้นกําชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่รกร้าง ไม่ให้เกิดการลักลอบ
ทิ้งขยะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พร้ อ มประสานให้ เ จ้ า ของที่ ดิน ปิ ด ล้ อ มรั้ วให้มิ ด ชิ ด หรื อ เฝ้ า ระวั งป้ องกัน มิใ ห้ มีก ารลัก ลอบทิ้งขยะ
ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 32 (2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะ ในที่ดินของตน
ในสภาพที่ประชาชนอาจได้เห็นจากพื้นที่สาธารณะ และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ตามมาตรา 54

