
1 
 

ประเด็นส าคัญกรณีโครงการฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ของ 

“โครงการโกดงัเก็บสินค้าและทา่เรือขนถ่ายสนิค้า ของบริษัทอิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั” 
 

โครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้า ของบริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด    
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยจะมีการก่อสร้างทา่เทียบเรือจ านวน 6 ท่า 
ยื่นเข้าไปในแม่น า้บางปะกง ซึง่บริเวณท่ีตัง้โครงการ แม่น า้บางปะกงมีความกว้าง 250 เมตร ระดบัน า้ลกึ 4 เมตร  

ระเบียบเร่ืองการท า EIA ของทา่เรือก าหนดให้ท่าเรือขนาด 1,000 ตารางเมตร ต้องมีการท า EIA 

ก่อนอนุญาต แตท่ัง้ 6 ทา่หลีกเลี่ยง โดยก าหนดเป็นท่าละ 995 ตารางเมตร จ านวน 4 ท่า และ 831 ตารางเมตร  
2 ทา่  

ระเบียบเร่ืองการท า EHIA ของทา่เรือก าหนดให้ท่าเรือท่ีมีความยาวหน้าท่า 300 เมตรขึน้ไปต้อง

ท า EHIA ก่อนอนุญาต ซึ่งท่าเรือทัง้ 6 ท่ามีความยาวหน้าท่ารวม 457.2 เมตร แต่ก็ไม่มีการศึกษา EHIA 
เน่ืองจากมีการแยกขออนญุาตเป็น 6 ใบอนญุาต 

และแม่น า้บางปะกงเป็นพืน้ที่ ชุ่มน า้ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึง่มีมาตรการอนุรักษ์พืน้ท่ีชุ่มน า้ ท่ีระบุ
วา่ ให้มีการจดัท า EIA ส าหรับโครงการพฒันาใดๆ ท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพืน้ท่ี
ชุ่มน า้ที่มีความส าคญัระดบันานาชาติและระดบัชาติ แต่โครงการนีซ้ึ่งมีท่าเรือจ านวน 6 ท่าในแม่น า้บางปะกงซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ รวมถึงมีโครงการก่อสร้างโกดงัคลงัสนิค้าซึง่เป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองอีกจ านวน 35 อาคาร ก็มิได้มีการ
จดัท า EIA แตอ่ยา่งใด  
 
กระบวนการขออนุญาตที่ใช้เวลาเพียง 34 วัน 

 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

 บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ยื่นค าร้องขอท าสิ่งลว่งล า้ล าน า้ ต่อส านกังานเจ้าท่า
ภมิูภาคสาขาฉะเชิงเทรา  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555  
มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนงัสอืรับรองในการปลกูสร้างอาคารหรือสิ่งลว่งล า้ล า

แม่น า้ ครัง้ท่ี 1/2555 โดยส านกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งในวาระการประชุมไม่มีการระบุเร่ืองการ
พิจารณาขออนญุาตโครงการทา่เรือของบริษัทนีไ้ว้ แตก่ลบัเอามาพิจารณาในวาระอ่ืนๆ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2555  
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการปลูกสร้างสิ่งล่วงล า้ล าแม่น า้ประจ า

ส านกังานเจ้าทา่ภมิูภาคท่ี 6 ครัง้ท่ี 3/2555 เร่ืองเพ่ือพิจารณา ของ บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ขอ
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อนญุาตสร้างทา่เทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส จ านวน 6 ทา่ โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้อ านวยการส านกังานเจ้า
ทา่ภมิูภาคท่ี 6 ในฐานะ “เจ้าทา่” ออกใบอนญุาตให้แก่บริษัทฯ 

วันที่  9 สิงหาคม 2555 
ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี ๖ ในฐานะ “เจ้าท่า” ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างส่ิง

ล่วงล า้ล าแม่น า้ เลขที่ 1-6/2555 ให้บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ปลกูสร้างสิง่ลว่งล า้ล าแม่น า้
ประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าประเภทเกษตรกรรม บริเวณริมฝ่ัง
แม่น า้บางปะกง ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยทา่เทียบเรือทัง้ 6 ทา่รวมระยะเวลาใน
การพิจารณาตัง้แต่วันที่บริษัทฯ ย่ืนขออนุญาต ถึงวันออกใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๓๔ วัน ทัง้นี ้ตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ 
ข้อ ๘ ก าหนดเจ้าทา่พิจารณาและออกใบอนญุาตภายใน ๑๒๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหลกัฐานและเอกสารครบถ้วน
จากผู้ขออนญุาต มีรายละเอียดใบอนญุาต ดงันี ้

ทา่เรือ ความยาวหน้าทา่ พืน้ท่ี ยื่นออกในแม่น า้ ขนาดเรือ 
A(ใบอนญุาตเลขท่ี 1/2555) 81 เมตร 995 ตารางเมตร 20 เมตร 305.30 ตนักรอส 
B (ใบอนญุาตเลขท่ี 2/2555) 66.60 เมตร 831 ตารางเมตร 20 เมตร 228.97ตนักรอส 

155.69 ตนัเนต 
C (ใบอนญุาตเลขท่ี 3/2555) 81 เมตร 995 ตารางเมตร 20เมตร 468 ตนักรอส 
D (ใบอนญุาตเลขท่ี 4/2555) 81 เมตร 995 ตารางเมตร 20เมตร 424.63 ตนักรอส 
E (ใบอนญุาตเลขท่ี 5/2555) 66.60เมตร 831 ตารางเมตร 20เมตร 123.25 ตนักรอส 
F (ใบอนญุาตเลขท่ี 6/2555) 81 เมตร 995 ตารางเมตร 20เมตร 194.71 ตนักรอส 

 
การด าเนินการของชุมชน 

- วันที่ 1 สิงหาคม 2555 
สมชัชาแปดริว้เมืองยัง่ยืน ได้ยื่นหนงัสือขอคดัค้านโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค 

แค็ปปิตอล จ ากดั ถึง หวัหน้าส านกังานเจ้าทา่ภมิูภาคท่ี 6 สาขาฉะเชิงเทรา โดยมีความเห็นว่าโครงการมี
ความไม่เหมาะสมอยา่งยิ่ง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศสง่ผลกระทบกับชุมชนเป็นวงกว้าง
         

- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  
ยื่นหนงัสือถึง ผู้อ านวยการส านกังานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชิงเทรา ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้

ปลกูสร้างสิง่ลว่งล า้ล าน า้แม่น า้ ท่ีได้ออกให้ บริษัท อีสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั ปลกูสร้างสิง่ลว่งล า้
ล าน า้แม่น า้ประเภทสร้างทา่เทียบเรือ ริมฝ่ังแม่น า้บางปะกง ซึง่โดยออกให้โดยคลาดเคลื่อนหรือส าคญัใน
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  
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ยื่นหนงัสือถึง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล า้ล าแม่น า้ ท่ีได้ออกให้ บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ปลูกสร้างสิ่งล่วงล า้ล าแม่น า้
ประเภทสร้างทา่เทียบเรือ ริมฝ่ังแม่น า้บางปะกง ซึง่ออกให้โดยคลาดเคลือ่นหรือส าคญัผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคญั (โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการสิทธิได้มีรายงานการตรวจสอบ
กรณีนีเ้รียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นควรให้กรมเจ้าท่าเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือทัง้ 6 ท่า) 

 
- วันที่ 26 มีนาคม 2556  

ยื่นหนังสือต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการกระท าท่ีผิดท่ี
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนของผู้ว่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยผู้ ว่าราชการ
จังหวดัฉะเชิงเทรา กรณีออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล าล า้แม่น า้แก่ท่าเทียบเรืออ าเภอบ้านโพธ์ิ
จ านวน 6 ทา่  
 

- วันที่ 27 มิถุนายน 2556  
ยื่นหนงัสอืถึงนายกองค์การบริหารสว่นต าบลสนามจันทร์   ขอให้ด าเนินการเพิกถอนใบอนุญาต

ทัง้หมดท่ีได้ออกให้ บริษัท อีสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  

ยื่นหนงัสอืถึงผู้วา่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขอให้ด าเนินการแก้ไขเพื่อเพิกถอนใบอนญุาต
ทัง้หมดท่ีได้ออกให้ บริษัท อีสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั โดยคลาดเคลือ่นหรือส าคญัผิดใน
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

 
ผลกระทบที่ชุมชนอาจจะได้รับจากโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้า ของบริษัทอิสเทร์ิน 
ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด 
 
 ระหว่างเร่ิมมีการก่อสร้างในส่วนท่าเรือ 

1. การขดุลอกร่องน า้ อาจสง่ผลกระทบตอ่ทิศทางการไหลของน า้หรือการตกตะกอน และการกดัเซาะชายฝ่ัง 
2. การก่อสร้างอาจเกิดมลพิษทางเสยีงจากการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้างและมลพิษการ

ปนเปือ้นในน า้สง่ผลตอ่การใช้ประโยชน์และการเลีย้งปลาเลีย้งกุ้ ง 
การก่อสร้างในส่วนโกดังสินค้า 

1. เกิดฝุ่ นละอองและเสยีงดงัจากการขนสง่ดินและการก่อสร้างของโครงการฯ อาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ
และน า้ฝนท่ีชาวบ้านใช้อุปโภคและบริโภค 

2. ความปลอดภยัในการเดินทางและอุบติัเหตใุนการสญัจรทางถนนจากจ านวนรถบรรทกุท่ีเข้า-ออกเพิ่ม  
มากขึน้  
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3. เกิดปัญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ และยงัท าให้ถนนสาธารณะท่ีชุมชนใช้สญัจรกนัโดยทัว่ไปได้รับความ
เสยีหายด้วย 

 
ช่วงระหว่างที่มีการประกอบกิจการในส่วนของท่าเรือ 

1. อาจสง่ผลตอ่อาชีพท่ีสว่นใหญ่ชุมชนในการท าประมง เลีย้งกุ้ ง เลีย้งปลาในกระชงัหรือบอ่เลีย้ง อาชีพท า
กะปิและอาชีพเก่ียวกบัป่าจาก ซึง่เป็นการใช้ประโยชน์จากแม่น า้บางปะกงทัง้สิน้ หากเกิดการปนเปือ้น
มลพิษหรือความผิดปกติของน า้ก็จะท าให้กุ้ งและปลาน็อคตายได้ ท าให้ชุมชนต้องเสียรายได้และอาชีพท า
มาหากิน 

2. ปัญหาการร่ัวไหลของคราบน า้มนัหรือน า้ที่ใช้ประกอบการเก่ียวกบัเรือขนสง่ อาจสง่ผลตอ่แม่น า้บางปะกง
บริเวณทา่เรือและบริเวณใกล้เคียง เนา่เสยีไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

3. การใช้เรือของโครงการทา่เทียบเรือบรรทกุสนิค้าวนัละ 4000-5000 ตนั อาจเกิดการกดัเซาะของน า้อาจท า
ให้เกิดการพงัทลายของตลิง่และอาจท าให้ระบบนิเวศและแหลง่อาหารของสตัว์ในแม่น า้จะถกูท าลาย เช่น 
ป่าชายเลน 
ในส่วนของโกดังสินค้า 

1. อาจเกิดมลพิษจากฝุ่ นละอองจากการขนถ่ายสนิค้า เช่น ข้าว มนัส าปะหลงัหรืออ่ืนๆ ทัง้ในสว่นของถนน
และบริเวณโกดงัสนิค้า 

2. ถนนสาธารณะได้รับความเสยีหายเน่ืองจากไม่สามารถรองรับน า้หนกัของรถบรรทกุท่ีใช้ส าหรับขนถ่าย
สนิค้า 

3. อาจจะเกิดอุบติัเหตทุางเรือ ท าให้การสญัจรทางน า้หรือผู้ ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณริมแม่น า้ไม่ได้รับความ
ปลอดภยั 

 
การด าเนินการฟ้องศาลปกครองเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่าย
สินค้า ของบริษัทอิสเทร์ิน ที พ ีเค แค็ปปิตอล จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2556 ชาวบ้านมอบอ านาจให้กบัมลูนิธินิติธรรมสิง่แวดล้อม (EnLAW) ในการฟ้องคดี
ปกครอง โดยยื่นฟ้องตอ่ศาลปกครองระยอง ในคดีหมายเลขด าที่ ส.11/2556  
ผู้ฟ้องคดี :           นายสมบติั รัตนโยธิน ท่ี 1 กบัพวกรวม 16 คน 
ผู้ถูกฟ้องคดี :      ผู้อ านวยการส านกังานเจ้าทา่ภมิูภาคท่ี 6        ท่ี 1  

   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลสนามจนัทร์    ท่ี  2  
และตอ่มาศาลปกครองระยองได้มีค าสัง่เรียกให้ บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั เข้ามาเป็น

คูค่วามในฐานะผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 
 
สรุปประเดน็ส าคัญในค าฟ้อง 
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1) ผู้ฟ้องคดีทัง้ 16 คน เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีต าบลสนามจันทร์,ต าบลบ้านโพธ์ิ และต าบลสิบ
เอ็ดศอก อ าเภอบ้านโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่เป็นบริเวณใกล้กบัท่ีตัง้โครงการโกดงัเก็บสินค้าและท่าเรือ
ขนถ่ายสินค้า และเป็นผู้ ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากมลพิษทัง้ทางอากาศ ทางเสียง ทางน า้ และทาง
คมนาคม จากโครงการโกดงัเก็บสนิค้าและทา่เรือขนถ่ายสนิค้า 

 
2) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในฐานะเป็นผู้ออกใบอนญุาตปลกูสร้างสิง่ลว่งล า้ล าแม่น า้จ านวน 6 ฉบบั ให้แก บริษัท 

อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั โดยการพิจารณาเป็นไปอยา่งรวบรัด ใช้เวลาพจิารณารวมเพยีง 34 วนั 
 

3) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะเป็นผู้ออกใบอนญุาต ก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร ให้แก่ 
บริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2555 (16 ฉบบั) และวนัท่ี 1 สงิหาคม 
2555 (19 ฉบบั) รวมจ านวน 35 ฉบบั 

 
ประเด็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายในการฟ้องคดีนี ้

การพิจารณาอนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือสิ่งลว่งล า้ล าแม่น า้ของโครงการโกดงัเก็บสินค้าและท่าเรือขน
ถ่ายสนิค้า เป็นการออกค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ถูกต้องตามรูปแบบขัน้ตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระส าคญั  จึงอาจ
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพของประชาชนในท้องถ่ิน ปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

1. มติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด
ลว่งล า้ล าแม่น า้ ครัง้ท่ี 1/2555 ไม่มีการแต่งตัง้และเชิญนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเข้าร่วมในการประชุม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการจึงไม่ครบถ้วน ตามค าสัง่ของผู้วา่ราชการ จังหวดัฉะเชิงเทราท่ี   2710/2555 เร่ือง
แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาออกหนงัสอืรับรองฯ 

2. การออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 57 , 58, 66  และ 67 เน่ืองจากไม่มีการให้ข้อมลู รับฟังความคิดเห็นประชาชนและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในการพิจารณาออกใบอนญุาตดงักลา่ว  

3. การออกใบอนญุาตของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 ขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
281 และ 290 และ พ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 มาตรา 69 เน่ืองจากไม่มีการ
สอบถามความคิดเห็นขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบการพิจารณาโครงการ  

4. การใช้อ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองในการออกใบอนุญาตเป็นไปโดยขดัต่อรัฐธรรมนูญและ
พ.ร.บ.สง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และมติคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองมิได้
แจ้งให้บริษัทฯ จดัท า EHIA หรือ EIA มาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนญุาต 
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่จากการโครงการนี ้
พืน้ท่ี ต.บ้านโพธ์ิ อาจได้ผลกระทบมลพิษซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะร้ายแรงถึงขนาดท่ีจะเป็นอันตรายต่อสขุภาพอนามัย
ของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบเสยีหายตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อม ดงันี ้

1. ท าให้แม่น า้บางปะกงเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีมีความส าคญัระดบัชาติและ
พืน้ท่ีป่าชายเลน ซึง่เป็นแหลง่อาหาร แหลง่วางไข่ อนุบาลสตัว์น า้ และเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์นานา
ชนิด ท าให้สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของแม่น า้บางปะกงจะต้องสญูเสยีไปอยา่งถาวร  

2. สง่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และท่ีประกอบอาชีพโดย
การพึง่พาและใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของแม่น า้บางปะกงในการประมงชายฝ่ังและการ
เพาะเลีย้งสตัว์น า้ในกระชงั 

3. ประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคม จากการขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถ
ขนสง่สนิค้า อุบติัเหตทุางรถยนต์ ท าให้ถนนท่ีใช้สญัจรของชาวบ้านก็อาจได้รับความเสยีหาย 

4.  ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึง่เป็นฝุ่ นละอองจากการสนิค้า การระบายควนั
ไอเสยี จากเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ จะท าให้เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง  

ค าขอท้ายฟ้อง 

ผู้ฟ้องคดีทัง้ 16 ราย ขอให้ศาลปกครองระยองเพิกถอนใบอนญุาตดงัตอ่ไปนี ้
1. ใบอนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือสิง่ลว่งล า้ล าแม่น า้ เพื่อสร้างทา่เทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส 

ของบริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั รวม 6 ฉบบั 
2. ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร (พิเศษ) ทา่จอดเรือ ของ บริษัท อิส

เทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั รวม 6 ฉบบั 
3. ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร ของบริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล 

จ ากดั รวม 12 ฉบบั 
4. ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร และค าสัง่ตอ่อายใุบอนญุาต ครัง้ท่ี 1 

ของบริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค แค็ปปิตอล รวม 23 ฉบบั 
 
ในการฟ้องคดีครัง้นีผู้้ฟ้องคดีได้มีการย่ืนค าร้องขอทุเลาการบังคับตามค าส่ังและการบรรเทาทุกข์
ช่ัวคราว  



7 
 

โดยขอให้ศาลมีค าสัง่ทเุลาการบงัคบัตามหนงัสือหรือระงบัการด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการก่อสร้างทา่
เทียบเรือ และใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร โกดงั โรงงาน และอาคารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นการชัว่คราวจนกวา่ศาล
จะมีค าพิพากษา เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ ฟ้องคดี และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตอ่ไป 
 

โดยศาลได้มีการเรียกไต่สวนผู้ถกูฟ้องคดีทัง้ 3 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2556 ปัจจุบนัคดีอยูใ่นระหวา่ง
พิจารณาค าร้องขอทเุลาการบงัคบัตามค าสัง่และการบรรเทาทกุข์ชัว่คราวของศาล  
 
ความเคล่ือนไหวในคดีปกครอง 
วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ค าให้การโต้แย้งค าฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่3 

โดยมีประเด็นส าคญั ดงันี ้
- ค าให้การโต้แย้งของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 กลา่วคือ การพิจารณาอนญุาตให้ปลกูสร้างทา่เทียบเรือและ

การพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลว่งล า้ล าน า้  เป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
อนญุาตเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และพืน้ท่ีโครงการสร้างท่า
เทียบเรือไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ีชุ่มน า้ตามมติคณะกรรมการพิจารณาออก
หนงัสือรับรองฯ จึงไม่อยู่ในบังคับตามประกาศกระทรวงทรัพฯซึ่งต้องจัดท าEIA และ EHIA เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนญุาตให้ปลกูสร้างทา่เทียบเรือดงักลา่ว ดงันัน้ การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ปลกูสร้างท่า
เทียบเรือ จึงเป็นปลกูสร้างทา่เทียบเรือ จึงเป็นค าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

- ค าให้การโต้แย้งของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 โดยให้การปฏิเสธฟ้องของผู้ ฟ้องคดีทัง้สิน้ กลา่วคือ การยื่น
ค าขอออกใบอนุญาตกระท าโดยสุจริตไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงกฎหมาย และได้มีการชีแ้จงข้อมูลกับบุคคลท่ี
สนบัสนนุการฟ้องคดีนีแ้ละประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงถึงประโยชน์ของการมีท่าเรือ และจะขนถ่ายเฉพาะสินค้าทาง
การเกษตรเทา่นัน้ ไม่มีการขนถ่ายถ่านหินหรือสารเคมี แตอ่ยา่งใด ทัง้จะน าประสบการณ์ในการบริหารและจัดการ
ท่าเทียบเรือโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่ีอยู่ท่ีจังหวดัอยุธยา มาใช้เป็นแนวทางมาตรการระวงัป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเป็นข้อหว่งกงัวลของชุมชน และประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกล้เคียง 

 
สถานการณ์ในพืน้ที่ในปัจจุบนั 

หลงัจากมีการยื่นฟ้องคดีแล้ว ในพืน้ท่ีทางบริษัทมีการไปพดูคยุกบัผู้ ฟ้องคดีและผู้สนบัสนนุการฟ้องคดีให้
มีการถอนฟ้องและถอนการสนบัสนนุการฟ้องคดี โดยในปัจจุบนัมีผู้ยื่นขอถอนฟ้องคดีและขอถอนการสนับสนนุ
การฟ้องคดีแล้วบางราย  
 

รวมทัง้มีผู้สนบัสนนุการฟ้องคดีปกครองจ านวน 1 ราย อาย ุ70 กวา่ปี ได้มีการยื่นฟ้องคดีอาญากบัผู้ ฟ้อง
คดีปกครองทัง้ 16 คน ในข้อหาการปลอมแปลงรายมือช่ือในเอกสารสนบัสนนุการฟ้องคดี ซึง่ใช้ยื่นตอ่ศาลปกครอง 
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โดยยื่นฟ้องตอ่ศาลจงัหวดัฉะเชิงเทรา เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2556 และศาลได้มีนดัไตส่วนมลูฟ้องคดีนีใ้นวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 (โดยทาง EnLAW ได้จดัหาทนายความสทิธิมนษุยชน เข้าช่วยเหลอืในการตอ่สู้คดีนีใ้ห้กบัผู้ถกู
กลา่วหาทัง้ 16 คนแล้ว) 
 


