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ประเด็นสาคัญกรณีโครงการฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
ของ
“โครงการโกดังเก็บสินค้ าและท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า ของบริ ษัทอิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด”
โครงการโกดังเก็ บสินค้ า และท่าเรื อ ขนถ่ายสินค้ า ของบริ ษัท อิ สเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จ ากัด
ตั ้งอยูใ่ นพื ้นที่ ตาบลสนามจันทร์ อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะมีการก่อสร้ างท่าเทียบเรื อจานวน 6 ท่า
ยื่นเข้ าไปในแม่น ้าบางปะกง ซึง่ บริ เวณที่ตงโครงการ
ั้
แม่น ้าบางปะกงมีความกว้ าง 250 เมตร ระดับน ้าลึก 4 เมตร
ระเบียบเรื่ องการทา EIA ของท่าเรื อกาหนดให้ ท่าเรือขนาด 1,000 ตารางเมตร ต้ องมีการทา EIA
ก่ อนอนุญาต แต่ทงั ้ 6 ท่าหลีกเลี่ยง โดยกาหนดเป็ นท่าละ 995 ตารางเมตร จานวน 4 ท่า และ 831 ตารางเมตร
2 ท่า
ระเบียบเรื่ องการทา EHIA ของท่าเรื อกาหนดให้ ท่าเรื อที่มี ความยาวหน้ าท่ า 300 เมตรขึน้ ไปต้ อง
ทา EHIA ก่ อ นอนุ ญ าต ซึ่ง ท่า เรื อ ทัง้ 6 ท่า มี ค วามยาวหน้ า ท่า รวม 457.2 เมตร แต่ก็ ไ ม่ มี ก ารศึก ษา EHIA
เนื่องจากมีการแยกขออนุญาตเป็ น 6 ใบอนุญาต
และแม่ นา้ บางปะกงเป็ นพืน้ ที่ช่ ุมนา้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีมาตรการอนุรักษ์ พื ้นที่ชุ่มน ้า ที่ระบุ
ว่า ให้ มีการจัดทา EIA สาหรับโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีแนวโน้ มจะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื ้นที่
ชุ่มน ้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ แต่โครงการนี ้ซึ่งมีท่าเรื อจานวน 6 ท่าในแม่น ้าบางปะกงซึ่ง
เป็ นพื ้นที่ชุ่มน ้า รวมถึงมีโครงการก่อสร้ างโกดังคลังสินค้ าซึง่ เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องอีกจานวน 35 อาคาร ก็มิได้ มีการ
จัดทา EIA แต่อย่างใด
กระบวนการขออนุญาตที่ใช้ เวลาเพียง 34 วัน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
บริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด ยื่นคาร้ องขอทาสิ่งล่วงล ้าลาน ้า ต่อสานักงานเจ้ าท่า
ภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้ างอาคารหรื อสิ่งล่วงล ้าลา
แม่น ้า ครัง้ ที่ 1/2555 โดยสานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งในวาระการประชุมไม่มีการระบุเรื่ องการ
พิจารณาขออนุญาตโครงการท่าเรื อของบริ ษัทนี ้ไว้ แต่กลับเอามาพิจารณาในวาระอื่ นๆ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
มี การประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิ จารณากลั่นกรองการปลูกสร้ างสิ่งล่ว งล ้าล าแม่ น ้าประจ า
สานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคที่ 6 ครัง้ ที่ 3/2555 เรื่ องเพื่อพิจารณา ของ บริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด ขอ
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อนุญาตสร้ างท่าเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส จานวน 6 ท่า โดยมีมติเห็นชอบให้ ผ้ อู านวยการสานักงานเจ้ า
ท่าภูมิภาคที่ 6 ในฐานะ “เจ้ าท่า” ออกใบอนุญาตให้ แก่บริ ษัทฯ
วันที่ 9 สิงหาคม 2555
ผู้อ านวยการสานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคที่ ๖ ในฐานะ “เจ้ าท่า ” ออกใบอนุ ญาตให้ ปลู กสร้ างสิ่ ง
ล่ วงลา้ ลาแม่ นา้ เลขที่ 1-6/2555 ให้ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด ปลูกสร้ างสิง่ ล่วงล ้าลาแม่น ้า
ประเภทท่าเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส เพื่อ ใช้ ในการขนถ่ายสินค้ าประเภทเกษตรกรรม บริ เวณริ มฝั่ ง
แม่น ้าบางปะกง ตาบลสนามจันทร์ อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท่าเทียบเรื อทัง้ 6 ท่ารวมระยะเวลาใน
การพิจารณาตัง้ แต่ วันที่บริ ษั ทฯ ยื่นขออนุญาต ถึงวันออกใบอนุญาตเป็ นระยะเวลา ๓๔ วัน ทังนี
้ ้ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรื อในน่านน ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
ข้ อ ๘ กาหนดเจ้ าท่าพิจารณาและออกใบอนุญาตภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหลักฐานและเอกสารครบถ้ วน
จากผู้ขออนุญาต มีรายละเอียดใบอนุญาต ดังนี ้
ท่าเรื อ
A(ใบอนุญาตเลขที่ 1/2555)
B (ใบอนุญาตเลขที่ 2/2555)
C (ใบอนุญาตเลขที่ 3/2555)
D (ใบอนุญาตเลขที่ 4/2555)
E (ใบอนุญาตเลขที่ 5/2555)
F (ใบอนุญาตเลขที่ 6/2555)

ความยาวหน้ าท่า
พื ้นที่
ยื่นออกในแม่น ้า
81 เมตร
995 ตารางเมตร
20 เมตร
66.60 เมตร
831 ตารางเมตร
20 เมตร
81 เมตร
81 เมตร
66.60เมตร
81 เมตร

995 ตารางเมตร
995 ตารางเมตร
831 ตารางเมตร
995 ตารางเมตร

20เมตร
20เมตร
20เมตร
20เมตร

ขนาดเรื อ
305.30 ตันกรอส
228.97ตันกรอส
155.69 ตันเนต
468 ตันกรอส
424.63 ตันกรอส
123.25 ตันกรอส
194.71 ตันกรอส

การดาเนินการของชุมชน
- วันที่ 1 สิงหาคม 2555
สมัชชาแปดริ ว้ เมืองยัง่ ยืน ได้ ยื่นหนังสือขอคัดค้ านโครงการท่าเทียบเรื อ บริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค
แค็ปปิ ตอล จากัด ถึง หัวหน้ าสานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาฉะเชิงเทรา โดยมีความเห็นว่าโครงการมี
ความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศส่งผลกระทบกับชุมชนเป็ นวงกว้ าง
-

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
ยื่นหนังสือถึง ผู้อานวยการสานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคสาขาเชิงเทรา ขอให้ เพิกถอนใบอนุญาตให้
ปลูกสร้ างสิง่ ล่วงล ้าลาน ้าแม่น ้า ที่ได้ ออกให้ บริ ษัท อีสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด ปลูกสร้ างสิง่ ล่วงล ้า
ลาน ้าแม่น ้าประเภทสร้ างท่าเทียบเรื อ ริ มฝั่ งแม่น ้าบางปะกง ซึง่ โดยออกให้ โดยคลาดเคลื่อนหรื อสาคัญใน
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
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ยื่นหนังสือถึง กรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เรื่ อง ขอให้ เพิกถอนใบอนุญาตให้ ปลูกสร้ างสิ่ง
ล่วงล ้าลาแม่นา้ ที่ได้ อ อกให้ บริ ษัท อิ สเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จ ากัด ปลูกสร้ างสิ่งล่วงล ้าลาแม่น า้
ประเภทสร้ างท่าเทียบเรื อ ริ มฝั่ งแม่น ้าบางปะกง ซึง่ ออกให้ โดยคลาดเคลือ่ นหรื อสาคัญผิดในข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ (โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการสิทธิได้ มีรายงานการตรวจสอบ
กรณีนีเ้ รียบร้ อยแล้ ว โดยมีมติเห็นควรให้ กรมเจ้ าท่ าเพิกถอนใบอนุญาตท่ าเรือทัง้ 6 ท่ า)
-

วันที่ 26 มีนาคม 2556
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิ งเทรา ขอให้ แก้ ไขปั ญหาอันเกิ ดจากการกระทาที่ผิดที่
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิ งเทรา และคณะกรรมการที่แต่งตังโดยผู
้
้ ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิ งเทรา กรณี ออกใบอนุญาตให้ ปลูกสร้ างสิ่งล่วงลาล ้าแม่น ้าแก่ท่าเทียบเรื ออาเภอบ้ านโพธิ์
จานวน 6 ท่า

-

วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ยื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลสนามจันทร์ ขอให้ ดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
ทังหมดที
้
่ได้ ออกให้ บริ ษัท อีสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ยื่นหนังสือถึงผู้วา่ ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ ดาเนินการแก้ ไขเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต
ทังหมดที
้
่ได้ ออกให้ บริ ษัท อีสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด โดยคลาดเคลือ่ นหรื อสาคัญผิดใน
ข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ

ผลกระทบที่ชุมชนอาจจะได้ รับจากโครงการโกดังเก็บสินค้ าและท่ าเรือขนถ่ ายสินค้ า ของบริษัทอิสเทริ์น
ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด

1.
2.

1.
2.

ระหว่ างเริ่มมีการก่ อสร้ างในส่ วนท่ าเรือ
การขุดลอกร่องน ้า อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการไหลของน ้าหรื อการตกตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่ ง
การก่อสร้ างอาจเกิดมลพิษทางเสียงจากการทางานของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการก่อสร้ างและมลพิษการ
ปนเปื อ้ นในน ้าส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์และการเลี ้ยงปลาเลี ้ยงกุ้ง
การก่ อสร้ างในส่ วนโกดังสินค้ า
เกิดฝุ่ นละอองและเสียงดังจากการขนส่งดินและการก่อสร้ างของโครงการฯ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และน ้าฝนที่ชาวบ้ านใช้ อุปโภคและบริ โภค
ความปลอดภัยในการเดินทางและอุบตั ิเหตุในการสัญจรทางถนนจากจานวนรถบรรทุกที่เข้ า -ออกเพิ่ม
มากขึ ้น
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3. เกิดปั ญหาการจราจรที่คบั คัง่ และยังทาให้ ถนนสาธารณะที่ชุมชนใช้ สญ
ั จรกันโดยทัว่ ไปได้ รับความ
เสียหายด้ วย

1.

2.
3.

1.
2.
3.

ช่ วงระหว่ างที่มีการประกอบกิจการในส่ วนของท่ าเรือ
อาจส่งผลต่ออาชีพที่สว่ นใหญ่ชุมชนในการทาประมง เลี ้ยงกุ้ง เลี ้ยงปลาในกระชังหรื อบ่อเลี ้ยง อาชีพทา
กะปิ และอาชีพเกี่ยวกับป่ าจาก ซึง่ เป็ นการใช้ ประโยชน์จากแม่น ้าบางปะกงทังสิ
้ ้น หากเกิดการปนเปื อ้ น
มลพิษหรื อความผิดปกติของน ้าก็จะทาให้ ก้ งุ และปลาน็อคตายได้ ทาให้ ชุมชนต้ องเสียรายได้ และอาชีพทา
มาหากิน
ปั ญหาการรั่วไหลของคราบน ้ามันหรื อน ้าที่ใช้ ประกอบการเกี่ยวกับเรื อขนส่ง อาจส่งผลต่อแม่น ้าบางปะกง
บริ เวณท่าเรื อและบริ เวณใกล้ เคียง เน่าเสียไม่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
การใช้ เรื อของโครงการท่าเทียบเรื อบรรทุกสินค้ าวันละ 4000-5000 ตัน อาจเกิดการกัดเซาะของน ้าอาจทา
ให้ เกิดการพังทลายของตลิง่ และอาจทาให้ ระบบนิเวศและแหล่งอาหารของสัตว์ในแม่น ้าจะถูกทาลาย เช่น
ป่ าชายเลน
ในส่ วนของโกดังสินค้ า
อาจเกิดมลพิษจากฝุ่ นละอองจากการขนถ่ายสินค้ า เช่น ข้ าว มันสาปะหลังหรื ออื่นๆ ทังในส่
้ วนของถนน
และบริ เวณโกดังสินค้ า
ถนนสาธารณะได้ รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถรองรับน ้าหนักของรถบรรทุกที่ใช้ สาหรับขนถ่าย
สินค้ า
อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุทางเรื อ ทาให้ การสัญจรทางน ้าหรื อผู้ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณริ มแม่น ้าไม่ได้ รับความ
ปลอดภัย

การดาเนินการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตโครงการโกดังเก็บสินค้ าและท่ าเรือขนถ่ าย
สินค้ า ของบริษัทอิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ชาวบ้ านมอบอานาจให้ กบั มูลนิธินิติธรรมสิง่ แวดล้ อม (EnLAW) ในการฟ้องคดี
ปกครอง โดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยอง ในคดีหมายเลขดาที่ ส.11/2556
ผู้ฟ้องคดี :
นายสมบัติ รัตนโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้อานวยการสานักงานเจ้ าท่าภูมิภาคที่ 6 ที่ 1
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลสนามจันทร์ ที่ 2
และต่อมาศาลปกครองระยองได้ มีคาสัง่ เรี ยกให้ บริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด เข้ ามาเป็ น
คูค่ วามในฐานะผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 3
สรุปประเด็นสาคัญในคาฟ้อง
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1) ผู้ฟ้องคดีทัง้ 16 คน เป็ นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ตาบลสนามจันทร์ ,ตาบลบ้ านโพธิ์ และตาบลสิบ
เอ็ดศอก อาเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ เป็ นบริ เวณใกล้ กบั ที่ตงโครงการโกดั
ั้
งเก็บสินค้ าและท่าเรื อ
ขนถ่ายสินค้ า และเป็ นผู้ที่อาจจะได้ รับผลกระทบจากมลพิษทังทางอากาศ
้
ทางเสียง ทางน ้า และทาง
คมนาคม จากโครงการโกดังเก็บสินค้ าและท่าเรื อขนถ่ายสินค้ า
2) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 1 ในฐานะเป็ นผู้ออกใบอนุญาตปลูกสร้ างสิง่ ล่วงล ้าลาแม่น ้าจานวน 6 ฉบับ ให้ แก บริ ษัท
อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด โดยการพิจารณาเป็ นไปอย่างรวบรัด ใช้ เวลาพิจารณารวมเพียง 34 วัน
3) ผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 2 ในฐานะเป็ นผู้ออกใบอนุญาต ก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื ้อถอนอาคาร ให้ แก่
บริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2555 (16 ฉบับ) และวันที่ 1 สิงหาคม
2555 (19 ฉบับ) รวมจานวน 35 ฉบับ
ประเด็นการไม่ ชอบด้ วยกฎหมายในการฟ้องคดีนี ้
การพิจารณาอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร หรื อสิ่งล่วงล ้าลาแม่น ้าของโครงการโกดังเก็บสินค้ าและท่าเรื อขน
ถ่ายสินค้ า เป็ นการออกคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ถูกต้ องตามรู ปแบบขันตอนหรื
้
อวิธีการอันเป็ นสาระสาคัญ จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในท้ องถิ่น ปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือ รั บรองในการปลูกสร้ างอาคารหรื อ สิ่งอื่ นใด
ล่วงล ้าลาแม่นา้ ครั ง้ ที่ 1/2555 ไม่มีการแต่งตังและเชิ
้
ญนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเข้ าร่ วมในการประชุม
องค์ประกอบของคณะกรรมการจึงไม่ครบถ้ วน ตามคาสัง่ ของผู้วา่ ราชการ จังหวัดฉะเชิงเทราที่ 2710/2555 เรื่ อง
แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาออกหนังสือรับรองฯ
2. การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีทงสองขั
ั้
ดหรื อ แย้ งกับรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 มาตรา 57 , 58, 66 และ 67 เนื่องจากไม่มีการให้ ข้อมูล รับฟั งความคิดเห็นประชาชนและเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว
3. การออกใบอนุญาตของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 2 ขัดหรื อแย้ งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
281 และ 290 และ พ.ร.บ.สภาตาบล และองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2538 มาตรา 69 เนื่องจากไม่มีการ
สอบถามความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกอบการพิจารณาโครงการ
4. การใช้ อานาจของผู้ถูกฟ้องคดีทงสองในการออกใบอนุ
ั้
ญาตเป็ นไปโดยขัดต่อรั ฐธรรมนูญและ
พ.ร.บ.ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม พ.ศ.2535 และมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทงสองมิ
ั้
ได้
แจ้ งให้ บริ ษัทฯ จัดทา EHIA หรื อ EIA มาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาต
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่จากการโครงการนี ้
พื ้นที่ ต.บ้ านโพธิ์ อาจได้ ผลกระทบมลพิษซึ่งมีแนวโน้ มที่จะร้ ายแรงถึงขนาดที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและก่อให้ เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1. ทาให้ แม่น ้าบางปะกงเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื ้นที่ชุ่มน ้าที่มีความสาคัญระดับชาติ และ
พื ้นที่ป่าชายเลน ซึง่ เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข่ อนุบาลสัตว์น ้า และเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานา
ชนิด ทาให้ สิ่งมี ชี วิตทัง้ พืชและสัตว์ ที่อ ยู่บริ เวณใกล้ เคียงจะไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของแม่น ้าบางปะกงจะต้ องสูญเสียไปอย่างถาวร
2. ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง และที่ประกอบอาชีพโดย
การพึง่ พาและใช้ ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ ของแม่น ้าบางปะกงในการประมงชายฝั่ งและการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าในกระชัง
3. ประชาชนอาจได้ รับความเดือดร้ อนจากการคมนาคม จากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้ าง และรถ
ขนส่งสินค้ า อุบตั ิเหตุทางรถยนต์ ทาให้ ถนนที่ใช้ สญ
ั จรของชาวบ้ านก็อาจได้ รับความเสียหาย
4. ประชาชนอาจได้ รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึง่ เป็ นฝุ่ นละอองจากการสินค้ า การระบายควัน
ไอเสีย จากเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ จะทาให้ เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
คาขอท้ ายฟ้อง
ผู้ฟ้องคดีทงั ้ 16 ราย ขอให้ ศาลปกครองระยองเพิกถอนใบอนุญาตดังต่อไปนี ้
1. ใบอนุญาตปลูกสร้ างอาคาร หรื อสิง่ ล่วงล ้าลาแม่น ้า เพื่อสร้ างท่าเทียบเรื อขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส
ของบริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด รวม 6 ฉบับ
2. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรื อ ของ บริ ษัท อิส
เทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล จากัด รวม 6 ฉบับ
3. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร ของบริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล
จากัด รวม 12 ฉบับ
4. ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร และคาสัง่ ต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ ที่ 1
ของบริ ษัท อิสเทริ์ น ที พี เค แค็ปปิ ตอล รวม 23 ฉบับ
ในการฟ้องคดีครัง้ นีผ้ ้ ฟ
ู ้ องคดีได้ มีการยื่นคาร้ องขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งและการบรรเทาทุกข์
ชั่วคราว
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โดยขอให้ ศาลมี คาสัง่ ทุเลาการบังคับตามหนังสือหรื อระงับการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการก่อสร้ างท่า
เทียบเรื อ และใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร โกดัง โรงงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าศาล
จะมีคาพิพากษา เพื่อเป็ นการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดี และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะต่อไป
โดยศาลได้ มีการเรี ยกไต่สวนผู้ถกู ฟ้องคดีทงั ้ 3 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่าง
พิจารณาคาร้ องขอทุเลาการบังคับตามคาสัง่ และการบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวของศาล
ความเคลื่อนไหวในคดีปกครอง
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 คาให้ การโต้ แย้ งคาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีท่ ี 1 และที่3
โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี ้
คาให้ การโต้ แย้ งของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 1 กล่าวคือ การพิจารณาอนุญาตให้ ปลูกสร้ างท่าเทียบเรื อและ
การพิจารณาอนุญาตให้ ปลูกสร้ างอาคารหรื อสิ่งอื่นใดล่วงล ้าลาน ้า เป็ นการใช้ อานาจหน้ าที่ในการพิจารณา
อนุญาตเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดโดยชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว และพื ้นที่โครงการสร้ างท่า
เทียบเรื อ ไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมื องและไม่ได้ อ ยู่ในพื ้นที่ชุ่มน ้าตามมติคณะกรรมการพิจารณาออก
หนังสือ รับรองฯ จึงไม่อยู่ในบังคับตามประกาศกระทรวงทรั พฯซึ่งต้ องจัดทาEIA และ EHIA เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตให้ ปลูกสร้ างท่าเทียบเรื อดังกล่าว ดังนัน้ การพิจารณาอนุญาตให้ ผ้ ถู ูกฟ้องคดีที่ 3 ปลูกสร้ างท่า
เทียบเรื อ จึงเป็ นปลูกสร้ างท่าเทียบเรื อ จึงเป็ นคาสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมายแล้ ว
คาให้ การโต้ แย้ งของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ 3 โดยให้ การปฏิเสธฟ้องของผู้ฟ้องคดีทงสิ
ั ้ ้น กล่าวคือ การยื่น
คาขอออกใบอนุญ าตกระทาโดยสุจริ ตไม่ไ ด้ มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย และได้ มีก ารชี แ้ จงข้ อ มูลกับบุคคลที่
สนับสนุนการฟ้องคดีนี ้และประชาชนที่อยู่ใกล้ เคียงถึงประโยชน์ของการมีท่าเรื อ และจะขนถ่ายเฉพาะสินค้ าทาง
การเกษตรเท่านัน้ ไม่มีการขนถ่ายถ่านหินหรื อสารเคมี แต่อย่างใด ทังจะน
้ าประสบการณ์ในการบริ หารและจัดการ
ท่าเทียบเรื อโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อ ม ที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยา มาใช้ เป็ นแนวทางมาตรการระวังป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เป็ นข้ อห่วงกังวลของชุมชน และประชาชนที่อยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียง
สถานการณ์ ในพืน้ ที่ในปั จจุบนั
หลังจากมีการยื่นฟ้องคดีแล้ ว ในพื ้นที่ทางบริ ษัทมีการไปพูดคุยกับผู้ฟ้องคดีและผู้สนับสนุนการฟ้องคดีให้
มีการถอนฟ้องและถอนการสนับสนุนการฟ้องคดี โดยในปั จจุบนั มีผ้ ยู ื่นขอถอนฟ้องคดีและขอถอนการสนับสนุน
การฟ้องคดีแล้ วบางราย
รวมทังมี
้ ผ้ สู นับสนุนการฟ้องคดีปกครองจานวน 1 ราย อายุ 70 กว่าปี ได้ มีการยื่นฟ้องคดีอาญากับผู้ฟ้อง
คดีปกครองทัง้ 16 คน ในข้ อหาการปลอมแปลงรายมือชื่อในเอกสารสนับสนุนการฟ้องคดี ซึง่ ใช้ ยื่นต่อศาลปกครอง
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โดยยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และศาลได้ มีนดั ไต่สวนมูลฟ้องคดีนี ้ในวันที่ 31
มีนาคม 2557 (โดยทาง EnLAW ได้ จดั หาทนายความสิทธิมนุษยชน เข้ าช่วยเหลือในการต่อสู้คดีนี ้ให้ กบั ผู้ถกู
กล่าวหาทัง้ 16 คนแล้ ว)

