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ขา้พเจา้ นายเจรญิ  จติอุดมศลิป์     ผูฟ้้องคดีท่ี 5    อายุ 63  ปี  อยู่ที่ 74   หมู่ที่ 6   

ต.สนามจนัทร ์ อ.บา้นโพธิ ์   จ.ฉะเชงิเทรา 

ขา้พเจา้ นายนิตย ์ บุญเพง็      ผูฟ้้องคดีท่ี 6    อายุ 75  ปี  อยู่ที่ 25/1  หมู่ที่ 1   

ต.สบิเอด็ศอก  อ.บา้นโพธิ ์   จ.ฉะเชงิเทรา 

ขา้พเจา้ นายสนัชยั  นนัทพานิช     ผูฟ้้องคดีท่ี 7    อายุ 45  ปี  อยู่ที่ 85  หมู่ที่ 6   

ต.สนามจนัทร ์ อ.บา้นโพธิ ์    จ.ฉะเชงิเทรา 

ขา้พเจา้ นายพรีะศกัดิ ์ รวยส าราญ     ผูฟ้้องคดีท่ี 8    อายุ 47  ปี  อยู่ที่ 68  หมู่ที่ 6   

ต.สนามจนัทร ์ อ.บา้นโพธิ ์    จ.ฉะเชงิเทรา 

ขา้พเจา้ นายสมนึก  เมธาวศนิ     ผูฟ้้องคดีท่ี 9    อายุ 76  ปี  อยู่ที่ 68  หมู่ที่ 6   

ต.สนามจนัทร ์ อ.บา้นโพธิ ์    จ.ฉะเชงิเทรา 

        

มีควำมประสงคข์อฟ้อง 

กรมเจ้าท่า ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 อยู่ที่ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 10100  

อธบิดกีรมเจา้ทา่ ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 2 อยูท่ี ่กรมเจา้ทา่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย 

เขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพมหานคร 10100  

ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 อยู่ที่ 

ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา 25 ถนนสขุเกษม ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 24000 
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นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลสนามจนัทร์ ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 4 อยู่ที ่องค์การบรหิาร

สว่นต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24140 

อุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรา ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 5 อยูท่ี ่ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ถนนจุลละนนัท ์ต าบลหน้าเมอืง อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000 

 

ในการยื่นฟ้องคดีและการด าเนินกระบวนพจิารณา ผู้ฟ้องคดีทัง้   9  คน ได้แต่งตัง้ 

ผู้ฟ้องคดีที่  2  ถึงที่  3  เป็นผู้แทนผู้ฟ้องคดี และผู้แทนผู้ฟ้องคดีทัง้ 2 คน ได้มอบอ านาจ 

ใหน้ายสรุชยั ตรงงาม และหรอืนายอมัรนิทร ์สายจนัทร ์และหรอืนางสาวมนญัญา พลูศริ ิเป็นผูร้บั

มอบอ านาจในการยื่นฟ้องคดีและการด าเนินคดีจนถึงที่สุด รวมตลอดถึงการด าเนินการในชัน้

บงัคบัคดดี้วย โดยในการส่งเอกสาร หมายเรยีก และหรอืค าสัง่ต่างๆ ของศาลทีจ่ะมถีึงผูฟ้้องคดี

ทัง้หมด ขอศาลได้โปรดส่งมาที่ มูลนิธินิติธรรมสิง่แวดล้อม เลขที่ 505/12 ซอยรามค าแหง 39  

ถนนรามค าแหง แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 โทรศัพท ์

และโทรสารหมายเลข 02-3189439 ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องผูร้บัมอบอ านาจทัง้ 3 คน  

 

รำยละเอียดของกำรกระท ำข้อเทจ็จริงหรือพฤติกำรณ์ เก่ียวกบักำรกระท ำท่ีเป็นเหตใุห้เกิด

ควำมเดือดร้อนควำมเสียหำยท่ีพอเข้ำใจได้ 

  ข้อ 1. สถำนะของผูฟ้้องคดี 

ผู้ฟ้องคดีท่ี 1 เป็นกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มีชื่อว่า “สมชัชาแปดริ้วเมือง

ยัง่ยนื” เกดิจากรวมตวัขององคก์รชมุชน ไดแ้ก่ เครอืขา่ยป่าชมุชนรอยต่อ 5 จงัหวดัภาคตะวนัออก 

เครอืข่ายวนเกษตรป่าตะวนัออก เครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกจงัหวดัฉะเชงิเทรา กลุ่มเกษตร
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อินทรีย์อ าเภอสนามชัยเขต กลุ่มคุ้มครองบางคล้า ชมรมล าพูบ้ านโพธิ ์กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน ้ า 

บางปะกง เครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้นต าบลหนองแหน 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้จงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นจดัหวดัที่มคีวามน่าอยู่อย่างยัง่ยนื  โดยเริม่

ด าเนินการภายใต้ชื่อสมัชชาแปดริ้วเมืองยัง่ยืนมาตัง้แต่  พ.ศ.2555 มีว ัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและเพื่อ

สนับสนุนให้เกิดทิศทางการพัฒนาที่ย ัง่ยืนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   

โดยมภีารกจิส าคญั ประกอบดว้ย  

1) การผลกัดนัการประกาศใชผ้งัเมอืงรวมจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

2) การผลกัดนัแมน่ ้าบางปะกงใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีช่มุน ้าทีม่คีวามส าคญั

ระหวา่งประเทศ 

3) การติดตามตรวจสอบโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดล้อม เช่น 

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต าบลเขาหินซ้อน และโครงการโกดังเก็บสินค้าและ 

ทา่เทยีบเรอือ าเภอบา้นโพธิ ์

กิจกรรมส าคญัของสมชัชาแปดริ้วเมืองยัง่ยืนที่ได้ด าเนินการที่ผ่านมา ได้แก่  

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวดั

ฉะเชิงเทรา การจัดงานรวมพลังฅนแปดริ้วรักษ์สิ่งแวดล้อม  การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว 

แปดริว้เมอืงยัง่ยนื ทีโ่รงพยาบาลพทุธโสธร และการจดัท าพมิพเ์ขยีวแปดริว้เมอืงน่าอยู่อยา่งยัง่ยนื 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรตวัอย่ำงกำรท ำกิจกรรมของสมชัชำแปดร้ิวเมืองยัง่ยืน 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 1 

ส าหรบัในส่วนของโครงการโกดงัเก็บสนิค้าและท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าของ

บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั บรเิวณรมิแม่น ้าบางปะกง ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอ
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บา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา สมชัชาแปดริว้เมอืงยัง่ยนืไดร้่วมตดิตามตรวจสอบการอนุมตัอินุญาต

โครงการนี้มาตัง้แต่ตน้ และไดเ้ป็นผูข้อใชส้ทิธติามมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2550 ในการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพจากกรณีโครงการนี้ดว้ย 

ผู้ฟ้องคดีท่ี 2 ถึงท่ี 9 เป็นประชาชนทีม่ภีูมลิ าเนา หรอืประกอบอาชพีอยู่ในพื้นที่

ต าบลสนามจนัทร์ ต าบลบ้านโพธิ ์ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอบ้านโพธิ ์และต าบลบางคล้า อ าเภอ

บางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพืน้ทีต่ ัง้โครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเรอื

ขนถ่ายสนิค้า ของบรษิทัอิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั และหรอืแม่น ้าบางปะกง และเป็น

สมาชิกเครือข่ายของ “สมชัชาแปดริ้วเมืองยัง่ยืน” ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ

ประชาชนในจังหวดัฉะเชิงเทราที่ต้องการขบัเคลื่ อนให้จังหวดัฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

อยา่งยัง่ยนื 

 

  ข้อ 2. สถำนะและอ ำนำจหน้ำท่ีของผูถ้กูฟ้องคดี 

  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี  1 คือ กรมเจ้ำท่ำ มีฐานะเป็นกรมและมีอ านาจหน้าที่ตาม

กฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมเจา้ทา่ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 มอี านาจหน้าทีด่ าเนินการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน ้าไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง โดยมสี านักความ

ปลอดภยัและสิง่แวดล้อมทางน ้า เป็นหน่วยงานในสงักดั มอี านาจหน้าที ่ด าเนินการเกีย่วกบัการ

ควบคุมการปลูกสรา้งอาคารหรอืสิง่อื่นใดมใิหล้่วงล ้าล าน ้าหรอืกดีขวางทางเดนิเรอื  รำยละเอียด

ปรำกฏตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมเจ้ำท่ำฯ เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 2 

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 คอื อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ มฐีานะเป็น “เจา้ท่า” และมอี านาจหน้าที่

ในการพจิารณาอนุญาตใหป้ลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า และการอนุญาตใหข้ดุลอกร่องน ้าทางเรอืเดนิ 
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ตามมาตรา 3 มาตรา 117 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้ าไทย  

พ.ศ. 2456  

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3 คอื ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมิูภำคสำขำฉะเชิงเทรำ 

ไดร้บัมอบหมายจากอธบิดกีรมเจา้ท่าใหเ้ป็น “เจา้ท่า” และมอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาอนุญาต

การปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าน ้าทา่เทยีบเรอื ส าหรบัเทยีบเรอืขนาดไมเ่กนิ 20 ตนักรอส ทีไ่มอ่ยูใ่นบงัคบั

ต้องท าการวเิคราะห์หรอืประเมนิใดๆ ตามกฎหมายส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม และ

เขื่อนกันน ้าเซาะ(ป้องกันตลิ่ง) ในพื้นที่จ ังหวดัฉะเชิงเทรา ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ  

ในน่านน ้าไทย พ.ศ.2456 ประกอบกบัค าสัง่กรมเจา้ท่าที ่430/2554 เรื่อง มอบหมายขา้ราชการใน

สงักดัเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบญัญตัิการเดินเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 ในการพจิารณา

อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล าน ้ า รำยละเอียดปรำกฏตำมค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำท่ี 430/2554 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 3 

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 4 คอื นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสนำมจนัทร ์มฐีานะเป็น 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ และมอี านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาออกใบอนุญาตและควบคุมก ากบัดูแลการ

ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 5 คือ อุตสำหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรำ ได้รบัมอบหมายจาก

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมใหม้ฐีานะเป็น “ผูอ้นุญาต”  และมอี านาจหน้าทีพ่จิารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงานทีต่ ัง้อยู่ในเขตทอ้งที ่จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.

2535 และค าสัง่กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 246/2552 เรื่องมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวดั 

มอี านาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัโิรงงานพ.ศ. 2535 รำยละเอียดปรำกฏตำมค ำสัง่กระทรวง

อตุสำหกรรมท่ี 246/2552 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 4 
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ข้อ 3. ควำมเป็นผู้เดือดร้อนเสียหำยหรืออำจจะเดือดร้อนเสียหำยโดย 

ไม่อำจหลีกเล่ียงได้ของผูฟ้้องคดี อนัเกิดจำกกำรกระท ำของผูถ้กูฟ้องคดี  

ผู้ฟ้องคดีทัง้หมดเป็นประชาชนและกลุ่มเครือข่ายของประชาชนที่มีภูมิล าเนา 

ประกอบอาชพี และหรอือยู่อาศยัใน ต าบลสนามจนัทร์ ต าบลบ้านโพธิ ์ต าบลสบิเอด็ศอก อ าเภอ

บา้นโพธิ ์และต าบลบางคลา้ อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นหมู่บา้นหรอืต าบล ผูฟ้้อง

คดสีว่นใหญ่อยู่บรเิวณรอบพื้นทีโ่ครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเรอืขนถ่ายสนิคา้ ประกอบอาชพี

เกษตรกรรมเลีย้งกุง้ เลีย้งปลา ใชน้ ้าจากแมน่ ้าบางปะกงมาเลี้ยงสตัว ์ โดยผูฟ้้องคดแีละประชาชน

ในชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงมวีถิชีวีติทีผ่กูพนัอยู่กบัแม่น ้าบางปะกงมาตัง้แต่รุ่นบรรพบุรุษ ต่อเนื่อง

มาถงึปัจจุบนัในหลายๆด้าน เช่น การจบัสตัวน์ ้าเพื่อบรโิภคและขาย ใชต้น้จากมาท าเป็นตบัจาก

ขาย ลูกจากและดอกจากน ามาท าอาหาร น าตน้รุ่ยซึง่เป็นพชืชายเลนมาท าอาหารและขนม ความ

อุดมสมบูรณ์ของแม่น ้าบางปะกงจงึเป็นเสมอืนแม่น ้าแห่งชวีติทีคู่่อยู่กบัวถิีชวีติของผูฟ้้องคดแีละ

ประชาชนในทอ้งถิน่กนัมาแต่บรรพบุรษุ   

ผู้ฟ้องคดีทัง้หมดขอเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รบัความเดือดร้อนเสยีหายหรอื

อาจจะเดอืดรอ้นเสยีหายโดยไม่อาจหลกีเลีย่งไดจ้ากการกระท าของผูถู้กฟ้องคดทีี ่ 1 ถงึผูถู้กฟ้อง

คดทีี ่3 ทีล่ะเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมาย ไม่ควบคุมดูแลหรอืด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ปล่อยให้

บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั เจ้าของโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรือขน

ถ่ายสินค้าที่ตัง้อยู่บริเวณริมฝัง่แม่น ้ าบางปะกง ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ ์จังหวดั

ฉะเชงิเทรา ปลกูสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่ใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอืโดยไมไ่ดร้บัใบอนุญาตใหป้ลกูสรา้ง

สิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภทท่าเทยีบเรอืโดยถูกต้องตามกฎหมาย และจากการทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่4 

ออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร เขือ่น ค.ส.ล. เพื่อป้องกนัตลิง่พงัลงรมิแม่น ้า จ านวน 10 ฉบบั และ

ผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ส าหรบักจิการเกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอื
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ผลิตผลจากพืชในโกดัง จ านวน 7 ฉบับ ให้แก่บริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด  

โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

โดยเขื่อนป้องกนัตลิ่งที่ใช้เป็นท่าเทยีบเรอื และโรงงานโกดงัเก็บสนิค้าดงักล่าว 

เป็นสว่นหนึ่งของการประกอบกจิการโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ ของ

บรษิทั อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ตัง้อยู่รมิแม่น ้าบางปะกงในพื้นที่ต าบลสนามจนัทร์ 

อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา บนเน้ือทีข่นาด 430 ไร่ ซึ่งตามแผนการด าเนินโครงการจะมี

การก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืจ านวน 6 ท่า (ท่า A-F) แต่ละท่าก่อสรา้งเป็นรปูตวัท ี(T) ยื่นเขา้ไปแม่น ้า

บางปะกง เรยีงต่อกนัตามแนวรมิฝัง่แม่น ้าบางปะกง มคีวามยาวหน้าท่า 81 เมตร, 66.60 เมตร, 

81 เมตร, 81 เมตร, 66.60 เมตร และ 81 เมตร ตามล าดบั คดิเป็นความยาวหน้าท่ารวม 457.2 

เมตร ขนาดพืน้ทีร่วม 5,642 ตารางเมตร และจะมกีารก่อสรา้งโกดงัสนิคา้และโรงงานเป็นโครงการ

ต่อเนื่องกนัอกี จ านวน 34 อาคาร รวมพื้นทีใ่ชส้อย 366,526 ตารางเมตร รำยละเอียดปรำกฏ

ตำมใบอนุญำตให้ปลูกสร้ำงส่ิงล่วงล ้ำล ำน ้ำ เลขท่ี 1/2555 ถึงเลขท่ี 6/2555 รวม 6 ฉบบั 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 5 และแผนผงัแสดงพื้นท่ีโครงกำรโกดงัเกบ็สินค้ำและท่ำ

เทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำของบริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั เอกสำรท้ำยค ำฟ้อง

หมำยเลข 6 โดยปัจจุบนัมกีารฟ้องคดปีกครองเพื่อเพกิถอนใบอนุญาตปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า

ส าหรบัท่าเทยีบเรอืรูปตวัททีัง้ 6 ท่า และใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารส าหรบัอาคารทัง้ 34 อาคาร

ดงักล่าวทีอ่อกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย คดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสุด

เป็นคดีหมายเลขด าที่ อส. 76/2559 ระหว่าง นายสมบตัิ รตันโยธิน ที่ 1 กบัพวกรวม 16 คน  

ผูฟ้้องคด ีกบัผูอ้ านวยการส านกังานเจา้ทา่ภมูภิาคที ่6 ที ่1 กบัพวกรวม 3 คน ผูถู้กฟ้องคด ี 

ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่า การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 5 ดังกล่าว มีผล 

ท าใหเ้กดิการด าเนินโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ ของบรษิทั อสิเทริน์  
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ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั บรเิวณรมิแม่น ้าบางปะกงในพื้นที่ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอบ้านโพธิ ์

จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อใหเ้กดิความเดอืดร้อนเสยีหายหรอือาจจะ

เดือดร้อนเสยีหายแก่ผู้ฟ้องคดี ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ และต่อประโยชน์สาธารณะหรอื

ส่วนรวม โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศของแม่น ้าบางปะกง กล่าวคือ ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รบัความ

เดอืดรอ้นเสยีหายหรอือาจจะเดอืดรอ้นเสยีหาย แบ่งเป็นในระยะการก่อสรา้ง ไดร้บัผลกระทบจาก

เสยีงและแรงสัน่สะเทอืนจากการปรบัถมพืน้ทีแ่ละการตอกเสาเขม็บรเิวณการก่อสรา้งโกดงัสนิคา้ 

ท่าเทยีบเรอื และอาคารต่างๆ ทีเ่ป็นส่วนประกอบของโครงการ ท าใหเ้กดิเสียงดงัรบกวนชุมชน

บรเิวณโดยรอบ และเกดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองทัง้จากการขนส่งอุปกรณ์การก่อสรา้ง และ  

ผู้ฟ้องคดีบางส่วนต้องใช้ประโยชน์จากแม่น ้าบางปะกงในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและปลา

กระพงขาว ซึ่งเป็นสตัว์เศรษฐกิจ โดยน ้าที่ใช้เลี้ยงมาจากล ารางที่ขุดไว้เพื่อเชื่ อมกับแม่น ้ า 

บางปะกงเป็นส่วนใหญ่ การก่อสรา้งโครงการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิผลกระทบทางน ้าจากการถม

พื้นที่ การตอกเสาเขม็ การทิ้งตะกอน และกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของ

ตะกอนลงไปในน ้า ท าให้น ้าขุ่น และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดภาวะน ้าเสยีได้ และรวมถึงการ

ระบายน ้าเสยีจากพืน้ทีก่่อสรา้ง ซึง่อาจมกีารปนเป้ือนของเศษตะกอน เศษวสัดุก่อสรา้ง น ้ามนัจาก

การลา้งเครือ่งมอืและสารเคมตี่างๆ รวมทัง้น ้ามนัจากเครื่องจกัรกล และไขมนัของน ้าเสยีจากทีพ่กั

คนงาน ท าใหเ้กดิการเน่าเสยีของน ้าได ้ซึง่จะท าใหไ้มส่ามารถน าน ้าจากแมน่ ้าบางปะกงทีป่นเป้ือน

น ้ามนัหรอืสารต่างๆ ไปเลี้ยงสตัวน์ ้า เพราะอาจท าใหส้ตัวท์ีเ่ลี้ยงไวน้็อคน ้าจนตายไดท้ัง้บ่อ ท าให้

ไดร้บัความเสยีหายจากการสญูเสยีรายไดห้รอือาจไมส่ามารถประกอบอาชพีไดด้งัเดมิ 

 ส าหรบัในด้านการคมนาคม ผู้ฟ้องคดีได้รบัหรอือาจได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหาย 

จากการใชท้างสญัจรโดยทัว่ไป บนเสน้ทางหลวงหมายเลข 3304 และทางหลวงหมายเลข 3312  

ที่เป็นถนนเสน้ทางหลกัในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่โครงการจะใช้

รถบรรทกุขนสง่วสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง และการขนสง่สนิคา้ ยอ่มก่อใหเ้กดิผลกระทบจากการขนถ่าย
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อุปกรณ์การก่อสรา้ง การตกหล่นของเศษวสัดุอุปกรณ์ เช่น เศษหนิ ดนิ ทราย เป็นอนัตรายต่อ

ร่างกาย จติใจ ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนโดยทัว่ไป รวมถงึอุบตัเิหตุทางรถยนต์ ทีจ่ะไดร้บั

ความเสยีหายทีเ่กดิจากถนนช ารดุเป็นหลุมเป็นบ่อ    

ทัง้นี้ ปัจจุบนัเริม่มกีารประกอบกจิการของโครงการโกดงัคลงัสนิคา้และท่าเรอื

ขนถ่ายสนิคา้แลว้ โดยการก่อสรา้งและประกอบกจิการท่าเทยีบเรอืและโกดงัคลงัสนิคา้ขนาดใหญ่

เป็นจ านวนมากทัง้ส าหรบัให้เช่าและด าเนินกิจการเองเพื่อเกบ็รกัษาและขนถ่ายสนิค้าทางการ

เกษตร ท าใหผู้ฟ้้องคดไีดร้บัหรอือาจไดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหาย ดงันี้  

- ผลกระทบจากการเกดิฝุ่ นละอองและเกดิกลิ่นเหมน็ จากกระบวนการขน

ถ่ายสนิคา้มนัส าปะหลงั โดยเฉพาะในช่วงเทกองมนัส าปะหลงัเกบ็ในโกดงั การพลกิกลบั

ดา้นของกองมนั เพื่อเป็นการป้องกนัความชืน้ และการขนถ่ายสนิคา้ทางการเกษตรทีไ่ม่มี

ผ้าใบคลุมป้องกนัฝุ่ นละออง เช่น แป้งมนัส าปะหลงัล าเลยีงลงสู่เรอืบรรทุกสนิค้าบรเิวณ 

ทา่เทยีบเรอืรมิแม่น ้าบางปะกงเพือ่การสง่ออก และมอดแป้งทีป่นเป้ือนในโกดงัเกบ็ผลผลติ

ทางการเกษตร ที่อาจจะแพร่กระจายออกสู่ภายนอกโกดงั ก่อเหตุร าคาญและก่อความ

เสยีหายโดยรอบโครงการ  

- ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นฝุ่ นละอองจากการสินค้า

การเกษตร การระบายควนัไอเสยีจากเครื่องจกัร  เครื่องยนต์เรือ จะท าให้เกิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่ นละออง นอกจากนี้ยงักระทบเรื่องมลพษิทางอากาศจากการจราจรทีต่ดิขดั

และมคีวนัไอเสยีจากรถยนตต์่าง ๆ 

- ผลกระทบจากการคมนาคมทางถนน มกีารใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ขนสง่

สนิคา้ทางการเกษตรเขา้มาเกบ็ในโกดงัคลงัสนิคา้เป็นจ านวนมาก และมกีารก่อสรา้งรัว้ตดิ

ชดิทัง้สองฝัง่ขา้งทางของถนนที่ผ่านในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์  
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ที่ประชาชนใช้ร่วมกนัผ่านเข้า-ออกถนนใหญ่ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดอุบตัิเหตุทาง

รถยนต ์รวมถงึปัญหาการกดีขวางการจราจรจากรถบรรทกุขนสง่สนิคา้ 

- ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในแม่น ้าบางปะกงและล ารางสาธารณะ จากการ

ปล่อยน ้าเสยีจากเรอื น ้าเสยีจากอาคารคลงัสนิคา้ และจากกจิกรรมบรเิวณหน้าทา่เทยีบเรอื 

ท าใหค้ณุภาพน ้าเปลีย่นแปลง  

- ผลกระทบจากเสยีงทีม่าจากเครื่องจกัรในการประกอบกจิการ รถบรรทุก 

และเรอืลากจงู  

 
นอกจากนี้ ผูฟ้้องคดขีอเรยีนว่า พืน้ทีต่ ัง้โครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบ

เรือขนถ่ายสนิค้าของบริษทั อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดัและบริเวณโดยรอบโครงการ 

แต่เดมิเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและอยู่อาศยั  ของประชาชน มสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการท าเกษตร

และอยู่อาศยั  โดยประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม เช่น เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าทัง้ในบ่อ

และในกระชงั โดยเป็นวถิชีวีติดัง้เดมิของชมุชนซึง่เป็นการสอดคลอ้งกบัวถิชีนบท เนื่องจากตลอด

ล าน ้าเป็นทีต่ ัง้บา้นเรอืนชมุชนทัง้สองฝัง่แมน่ ้า โดยสภาพพืน้ทีด่งักล่าวนี้เอง ในการประกาศบงัคบั

ใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 

กุมภาพนัธ ์2558 จงึไดก้ าหนดใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณรอบแม่น ้าบางปะกง ซึง่รวมถงึพืน้ทีต่ ัง้ของโครงการ

เป็นพืน้ทีเ่ขตประเภทชนบทและเกษตรกรรม ทีม่ขีอ้ก าหนดหา้มประกอบกจิการโรงงานทกุจ าพวก

ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกทีก่ าหนดใหด้ าเนินการ

ไดต้ามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบดัน ้าเสยีรวมของชุมชนทีอ่ยู่หา่งจากรมิแม่น ้าบาง

ปะกง คลองแสนแสบ คลองหลวงแพง่ คลองพระองคเ์จา้ไชยานุชติ คลองนครเน่ืองเขต คลองอุดม

ชลจร คลองขวาง และคลองประเวศบุรีรมย์ ไม่น้อยกว่า 500 เมตร รำยละเอียดปรำกฏตำม 
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กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมชมุชนสวิุนทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ พ.ศ.2558 เอกสำร

ท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 7  

นอกจากนี้ แม่น ้ าบางปะกงทัง้สายยังมีความส าคัญเป็น “พื้นที่ชุ่มน ้ า ”  

ซึง่หมายถงึเป็น “พืน้ทีลุ่่มน ้า พืน้ทีร่าบลุ่ม พืน้ทีลุ่่มน ้าแฉะ พืน้ทีฉ่ ่าน ้า มนี ้าท่วมขงัพืน้ทีพ่รุ พืน้ที่

แหล่งน ้าทัง้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทัง้ที่มนี ้าขงัหรอืท่วมอยู่ถาวรและ

ชัว่คราว ทัง้ที่เป็นแหล่งน ้านิ่งและน ้าไหล ทัง้ที่เป็นน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเคม็ รวมไปถึงพื้นที่

ชายฝัง่ทะเลและพืน้ทีข่องทะเลในบรเิวณซึง่เมือ่น ้าลดต ่าสดุมคีวามลกึของระดบัน ้าไมเ่กนิ 6 เมตร” 

ตามอนุสญัญาว่าด้วยพื้นทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยั

ของนกน ้า ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่อนุรกัษ์ และยบัยัง้การสญูหายของพืน้ทีชุ่ม่น ้าโลก เป็นการเน้นย ้า

ถงึความส าคญัของพื้นทีชุ่่มน ้า ซึง่มลีกัษณะพเิศษ โดดเด่น และมคีุณค่าต่อวถิชีวีติทัง้ของมนุษย์ 

พชื และสตัว ์เป็นอยา่งมาก เนื่องจากโดยลกัษณะของพืน้ทีชุ่่มน ้า สามารถเป็นแหล่งกกัเกบ็น ้าฝน

และน ้าท่า สามารถป้องกนัน ้าเคม็มใิหรุ้กเขา้มาในแผ่นดนิ ป้องกนัชายฝัง่พงัทลาย มบีทบาทใน

การดกัจบัตะกอนและแร่ธาตุ รวมถึงสารพษิ อีกทัง้เป็นแหล่งทรพัยากรและผลผลิตธรรมชาตทิี่

มนุษยเ์ขา้ไปเกบ็เกีย่วใชป้ระโยชน์ไดม้ากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมพนัธุ์พชืและสตัว ์มคีวามส าคญั

ทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่งของผู้ผลิตส าคญัในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงคุณค่าและ

ความส าคญัของพื้นทีชุ่่มน ้ากจ็ะเหน็ไดว้่าควรแก่การอนุรกัษ์เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม  

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรอนุสัญญำว่ำด้วยพื้นท่ีชุ่มน ้ำท่ีมีควำมส ำคญัระหว่ำง

ประ เทศโดย เฉพำะ เ ป็นแหล่ง ท่ีอยู่ อ ำศัยของนกน ้ ำ  จำก เว็บ ไซต์  http://chm-

thai.onep.go.th/wetland/ramsar_convention04.html ( เ ข้ำถึ ง เมื่ อวัน ท่ี  22 กุมภำพันธ์  

2560) เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 8 
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โดยตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่3 พฤศจกิายน 2552 เรือ่งการทบทวนมตคิณะรฐัมนตร ี

เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2543 เรื่อง ทะเบยีนรายนามพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระดบันานาชาต ิและ

ระดบัชาตขิองประเทศไทย และมาตรการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้า รำยละเอียดปรำกฏตำม เอกสำร

เรื่องมติคณะรฐัมนตรี วันท่ี 3 พฤศจิกำยน 2552 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 9 ได้

ก าหนดให ้“แม่น ้ ำบำงปะกงเป็นพื้นทีชุ่่มน ้ ำมคีวำมส ำคญัระดบัชำติ” โดยลกัษณะเด่นของแม่น ้า

บางปะกง คอื มคีวามเปลีย่นแปลงความเคม็ของน ้าสงูมาก และมคีวามส าคญัทางนิเวศวทิยาและ

การอนุรกัษ์ธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมสายพนัธุ์พืชและสตัว์ประจ าถิ่น เป็นพื้นที่อาศยัที่ส าคญั

ส าหรบันกน ้า และนกอพยพ และเป็นทีอ่ยู่อาศยั แหล่งอาหาร ทีว่างไข่และอนุบาลตวัอ่อนใหก้บั

สตัวน์ ้านานาชนิด เป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของโลมาอริวดี ซึง่จดัอยู่ในสถานะใกลส้ญูพนัธุ์ จงึถอืว่าเป็น

ระบบนิเวศที่มีลกัษณะเฉพาะตวั และเป็นแหล่งอาศยัของสตัว์น ้าเศรษฐกิจหลายชนิดที่ส าคญั 

ไดแ้ก่ กุง้ทะเล กัง้ ปมูา้ ปทูะเล รวมทัง้ปลาชนิดต่างๆ เป็นแม่น ้าส าคญัทางเศรษฐกจิในภาคกลาง 

ใช้ประโยชน์ทัง้การอุปโภคบรโิภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เป็นแหล่งท าการประมงที่ส าคญั  

มกีุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิตลอดล าน ้า ปรมิาณทีจ่บัขึน้เฉลี่ยประมาณปีละ 23 ตนั หรอื

ประมาณ 1,922 กโิลกรมัต่อเดอืน ปรมิาณสตัว์น ้าอื่นๆ ทีจ่บัไดร้วม 230,183 กโิลกรมัต่อปี หรอื

เฉลี่ย 19,178 กิโลกรมัต่อเดอืน เป็นแหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปาของการประปาภูมภิาค 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา นครนายก และปราจนีบุร ีและเป็นเสน้ทางคมนาคมทางน ้าทีส่ าคญั เป็นสายน ้า

หล่อเลี้ยงชุมชนที่ตัง้ถิ่นฐานสองฝัง่แม่น ้า มคีวามส าคญัต่อวถิีชวีติ การท ามาหากิน และความ

เป็นอยู่ มีความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีศักยภาพเหมาะสมส าหรับ

การศกึษาดา้นการอนุรกัษ์ระบบนิเวศแมน่ ้าและการทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ สามารถเป็นแหล่งกกั

เกบ็น ้าฝนและน ้าทา่ ชว่ยลดและป้องกนัปัญหาน ้าท่วมฉบัพลนั  ป้องกนัชายฝัง่พงัทลาย พชืพรรณ

ในพืน้ทีชุ่่มน ้า โดยเฉพาะป่าชายเลน ช่วยป้องกนัรกัษาชายฝัง่ทะเลและลดการพงัทลายของชาย

คลองชายฝัง่ มบีทบาทในการดกัจบัตะกอนและแร่ธาตุ รวมถงึสารพษิ อกีทัง้เป็นแหล่งทรพัยากร
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และผลผลติธรรมชาตทิีม่นุษยเ์ขา้ไปเกบ็เกีย่วใชป้ระโยชน์ไดม้ากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมพนัธุ์พชื

และสตัว์ มคีวามส าคญัทางนิเวศวทิยา เป็นแหล่งห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเมื่อไดพ้จิารณาถงึคุณค่าและ

ความส าคญัของพื้นทีชุ่่มน ้ากจ็ะเหน็ไดว้่าควรแก่การอนุรกัษ์เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม  

รำยละเอียดปรำกฏตำม ส ำเนำหนังสือทะเบียนพืน้ท่ีชุ่มน ้ำ ท่ีมีควำมส ำคญัระดบันำนำชำติ

และระดบัชำติของประเทศไทย ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนส่ิงแวดล้อม หน้ำ 267-268 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 10 

แม่น ้าบางปะกงเป็นสายน ้าทีม่รีะบบนิเวศทัง้น ้าจดืและน ้ากร่อยทีม่คีวามหลากหลาย

ทางชวีภาพและมคีวามอุดมสมบูรณ์สงู จงึเป็นแหล่งทีร่วมของสตัว์น ้านานาชนิด เช่น ปลาชนิด

ต่างๆ ปลากะพงขาว ปลาแขยง ปลากด กุง้แห กุง้กระเปาะ ปมูา้ ปทูะเล หอบจุ๊บแจง หอยแครง 

ฯลฯ ซึ่งเป็นสตัว์ทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิลกัษณะพื้นทีเ่ป็นทีลุ่่มจงึได้รบัอทิธพิลจากการขึ้นลงของ  

น ้าทะเล ท าใหค้วามเคม็สามารถรกุตวัเขา้มาในล าน ้า การรกุตวัของน ้าทะเล จะมคีวามแตกต่างกนั

ตามฤดูกาล ซึ่งรมิฝัง่แม่น ้าจะมอีทิธพิลของความเคม็ โดยจะสามารถพบพรรณไม ้และสิง่มชีวีติ

หลายชนิดทีพ่บในทะเลหรอืในพืน้ทีน่ ้ากร่อยในบรเิวณพืน้ทีไ่กลจากปากแม่น ้าแพร่กระจายเขา้มา

อยู่ในพื้นที่น ้าจืดระบบนิเวศพื้นที่ชายฝัง่แม่น ้าบางปะกง และมพีื้นที่ป่าชายเลนขึ้นกระจายอยู่

บริเวณปากแม่น ้าและริมชายฝัง่แม่น ้ าบางปะกงตัง้แต่ปากแม่น ้าไปจนถึงเขตอ าเภอบางคล้า 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา รมิฝัง่เป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั แหล่งอาหาร และแหล่งวางไขอ่นุบาลสตัวน์ ้าในระยะ

ตวัอ่อน กบัสตัวน์านาชนิด โดยสว่นใหญ่ไมย้นืตน้เป็นตน้ไมแ้สม ไดแ้ก่ แสมขาว แสมทะเล ไมย้นื

ต้นชนิดอื่นๆได้แก่ ไมใ้นสกลุล าพู ไมใ้นสกุลตะบูน สกุลโปรง สกุลฝาด และยงัมโีกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ปรากฏอยู่เป็นกลุ่ม หากถูกท าลายสตัวน์ ้าเป็นจ านวนมากจะขาดแหล่งอาหารและ

ขาดที่อยู่อาศยั มีผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของสตัว์น ้ า และอาจเป็นเหตุให้สตัว์น ้ า 

บางชนิดเสีย่งต่อการสญูพนัธุ ์  
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รำยละเอียดปรำกฏตำมข้อมูลลุ่มน ้ำบำงปะกง จำกเวบ็ไซต์กรมทรพัยำกรทำงทะเลและ

ชำยฝัง่ (http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/biodiversity_bang-prakong-basin เข้ำถึง

เมื่อวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ ์2560)  เอกสำรหมำยเลข  11 

เมื่อโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้า

บางปะกง อยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

3 พฤศจกิายน 2552 ซึง่ในปัจจุบนัยงัมคีวามอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งวางไข ่อนุบาล

สตัว์น ้า และเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์นานาชนิด หากมีการด าเนินโครงการพฒันาที่มขีนาดใหญ่  

อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ หรอืแนวโน้มทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศของพื้นทีชุ่่มน ้า 

ทีม่คีวามส าคญัระดบันานาชาตแิละระดบัชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินโครงการโกดงัเก็บ

สนิค้าและท่าเทียบเรอืขนถ่ายสนิค้าที่มีการขุดลอกหน้าท่า รวมทัง้ก่อสร้างอาคารและโรงงาน  

อีกจ านวน 34 อาคารบนฝัง่ เพื่อใช้รองรบัการขนส่งสนิค้าทางเรอื ที่จะมกีารขนส่งสนิค้าลงเรอื 

ถงึ 4,000-5,000 ตนัต่อวนั มขีนาดพืน้ทีโ่ครงการบนฝัง่และทา่เทยีบเรอื รวม 372,168 ตารางเมตร 

อันอาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อระบบนิเวศและ

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตทัง้พืชและสตัว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะไม่สามารถ

ด ารงชวีติอยู่ได้ ความหลากหลายทางชวีภาพของแม่น ้าบางปะกงจะต้องสูญเสียไปอย่างถาวร  

อกีทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติและการประกอบอาชพีโดยการพึง่พาและใชป้ระโยชน์จาก

ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น ้าบางปะกงในการประมงชายฝัง่และการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าในกระชงั 

รวมทัง้วถิชีวีติของชมุชนโดยรอบโครงการดว้ย  
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ข้อ 4. พฤติกำรณ์กำรกระท ำของผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 5 อนัเป็นกำรละเลย

ต่อหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบติั หรือกำรออกค ำสัง่ทำงปกครองโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  

4.1 ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 3 ละเลยต่อหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้

ต้องปฏิบติั ไม่ควบคมุก ำกบัดแูลท่ำเทียบเรือ ปล่อยให้บริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล 

จ ำกดั ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและใช้เข่ือนป้องกนัตล่ิงเป็นท่ำเทียบเรือประกอบกิจกำรขนถ่ำย

สินค้ำโดยไม่ได้จดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและไม่ได้รบัใบอนุญำต

ปลกูสร้ำงส่ิงล่วงล ำ้ล ำแม่น ้ำโดยถกูต้องตำมกฎหมำย 

4.1.1 เข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีมีกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงในแนวเขตกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินของโครงกำรโกดงัเก็บสินค้ำและท่ำเรือขนถ่ำยสินค้ำของบริษัท อิสเทร์ิน ที พี เค 

แคป็ปิตอล จ ำกดั แท้จริงแล้วมีเจตนำเพ่ือใช้เป็นท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำ  

ตามทีไ่ด้มกีารยื่นค ารอ้งขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้า รวม 8 ฉบบั เมื่อวนัที ่30 เมษายน 

2556 ต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 เพือ่ขออนุญาตท าเขือ่นป้องกนัตลิง่ในแนวเขตกรรมสทิธิท์ีด่นิ คสล. เพือ่

ใช้กัน้แนวตลิ่ง บริเวณริมฝัง่แม่น ้าบางปะกงหน้าที่ดินโฉนดเลขที่ 1941, 1925, 1931, 24567, 

1955, 1957, 1929, 1930, 1956, 7527, 12626, 13609 และ 1941 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้น

โพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา รำยละเอียดปรำกฏตำมค ำร้องขอท ำส่ิงล่วงล ำ้ล ำน ้ำ ลงวนัท่ี 30 

เมษำยน 2556 รวม 7 ฉบบั เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 12 (ค ำร้องขอท ำเข่ือนป้องกนั

ตล่ิง หน้ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1925 อยู่ท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3) นัน้ ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลว่า ทีด่นิ

ตามโฉนดทีด่นิทัง้หมดดงักล่าวเป็นทีด่นิรมิฝัง่แมน่ ้าบางปะกงภายในพืน้ทีโ่ครงการโกดงัเกบ็สนิคา้

และท่าเรอืขนถ่ายสนิคา้ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั และเป็นแนวทีด่นิบรเิวณ

เดยีวกนักบัทีบ่รษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ไดร้บัอนุญาตจากผูอ้ านวยการส านกังาน
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เจ้าท่าภูมภิาคที ่6 ใหป้ลูกสรา้งท่าเทยีบเรอืรูปตวัท ีท่า A – ท่า F รวม 6 ท่า ตามใบอนุญาตให้

ปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า เลขที ่1/2555 – 6/2555 ลงวนัที ่9 สงิหาคม 2555 ซึ่งต่อมาปรากฏว่า  

ผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ได้พจิารณาค ารอ้งและมหีนังสอืลงวนัที ่6 มกราคม 2557 ถึงเจ้าของโฉนดทีด่นิ

ภายในพื้นที่โครงการของบรษิัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั ผู้ยื่นค าร้อง รวมจ านวน  

8 ฉบบั ตอบไม่ขดัขอ้งในการขอก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล.ป้องกนัตลิ่งพงัในแนวเขตกรรมสทิธิท์ีด่นิ  

มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.1 

เรยีน กรรมการผู้จดัการ บรษิทั อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนด

เลขที ่1941 ก่อสรา้งเขือ่นแบบตัง้ตรง ความยาว 128.84 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 

21 เมตร ด้านหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั พร้อมหลกัผูกเรอืเหล็กท่อขนาด  

12 นิ้ว  

2. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.2 

เรยีน นายสวุจิกัขณ์ ตัง้ตพิงศก์ูล โฉนดเลขที ่1925 ก่อสรา้งเขือ่นแบบตัง้ตรง 

ความยาว 156 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร ดา้นหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั 

พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว  

3. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.3 

เรยีน นางสาวกลัยา หล่อจีรานนท์ ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดเลขที่ 1931 ก่อสร้าง

เขื่อนแบบตัง้ตรง ความยาว 84.60 เมตร สนัเขื่อนกว้าง 21 เมตร ด้านหน้า

วางรางรบัเครน 50 ตนั พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ท่อขนาด 12 นิ้ว  

4. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.4 

เรยีน กรรมการผู้จดัการ บรษิทั อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนด

เลขที่ 1955 และ 24467 ก่อสร้างเขื่อนแบบตัง้ตรง ความยาว 134.70 เมตร 
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สนัเขื่อนกว้าง 21 เมตร ด้านหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั พร้อมหลกัผูกเรอื

เหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว 

5. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.5 

เรยีน นายสวุจิกัขณ์ ตัง้ตพิงศก์ูล โฉนดเลขที ่1957 และ 1929 ก่อสรา้งเขื่อน

แบบตัง้ตรง ความยาว 127.00 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร ดา้นหน้าวางราง

รบัเครน 50 ตนั พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว  

6. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.6 

เรียน นางสาววรญัญา ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดเลขที่ 1930 และ 1956 ก่อสร้าง

เขื่อนแบบตัง้ตรง ความยาว 120.00 เมตร สนัเขื่อนกวา้ง 21 เมตร ด้านหน้า

วางรางรบัเครน 50 ตนั พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว  

7. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.7 

เรียน กรรมการผู้จดัการ บริษัท อนรรฆ พร๊อพเพอตี้ จ ากดั  โฉนดเลขที่  

7527, 12626 และ 13609 ก่อสรา้งเขือ่นแบบตัง้ตรง ความยาว 193 เมตร และ 

128 เมตร สนัเขื่อนกว้าง 21 เมตร ด้านหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั พร้อม

หลกัผกูเรอืเหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว  

8. หนังสือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.8 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนรรฆ พร๊อพเพอตี ้จ ากดั  โฉนดเลขที่ 1942 

ก่อสร้างเขื่อนแบบตัง้ตรง ความยาว 59 เมตร สันเขื่อนกว้าง 21 เมตร 

ดา้นหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ทอ่ขนาด 12 นิ้ว  
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รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมิูภำคสำขำฉะเชิงเทรำ 

เรื่อง กำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกนัตล่ิงพงัในแนวเขตกรรมสิทธ์ิท่ีดิน จ ำนวน 8 ฉบบั เอกสำร

ท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 13 

อย่ำงไรกต็ำม ผูฟ้้องคดีขอเรียนต่อศำลว่ำ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล 

จ ากดั มไิด้ต้องการก่อสรา้งเขื่อน ค.ส.ล. ตามทีย่ื่นขออนุญาตเพยีงเพื่อใชเ้ป็นเขื่อนป้องกนัตลิ่ง  

รมิแมน่ ้า แต่มเีจตนาและวตัถุประสงคท์ีจ่ะใชแ้นวเขือ่นป้องกนัตลิ่งดงักล่าวเป็นท่าเทยีบเรอืในการ

ประกอบกจิการท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ โดยนอกจากจะปรากฏขอ้มูลตามหนังสอื

ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งพงัในแนวเขต

กรรมสทิธิท์ี่ดิน ทัง้ 8 ฉบบั ตามเอกสารท้ายค าฟ้องหมายเลข 12 ว่า แนวเขื่อนป้องกนัตลิ่งที ่

ขออนุญาตก่อสรา้งทัง้หมดทุกช่วงจะมกีารปแูผ่นพืน้ส าเรจ็รปูและสนัเขือ่นเรยีบเสมอกบัระดบัพืน้

ถนน ดา้นหน้าวางรางรบัเครน 50 ตนั พรอ้มหลกัผกูเรอืเหลก็ท่อขนาด 12 นิ้ว เพื่อรองรบัการขน

ถ่ายสนิค้าของบรษิทัฯในอนาคตแล้ว ยงัปรากฏขอ้เทจ็จรงิตามเอกสารหลกัฐานที่ออกโดยทาง

ราชการหลายรายการทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั มเีจตนาทีจ่ะใช้

แนวเขือ่นป้องกนัตลิง่ดงักล่าวเป็นท่าเทยีบเรอืส าหรบัการประกอบกจิการโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้

และทา่เทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ ดงันี้ 

- วันที่  16 กุมภาพันธ์  2558 ผู้อ านวยการส านักความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มทางน ้า ในฐานะรบัมอบอ านาจจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่2 ไดพ้จิารณาออกใบอนุญาต

ให้ขุดลอกร่องน ้าทางเดินเรอื เลขที่ 1/2558 ให้แก่บรษิทั บลู เอ็นเนอร์จี่ โซลูชัน่ จ ากดั 

ผู้รบัจ้างบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั ส าหรบัท าการขุดลอกร่องน ้ าทาง

เดินเรือบริเวณริมแม่น ้าบางปะกง หน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 7527 และ 12626 (แนวที่ดิน

บรเิวณเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ขออนุญาตก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืรปูตวัท ีทา่ A และทา่ B ตาม

ใบอนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า เลขที ่1/2555 และ 2/2555 แต่มไิดด้ าเนินการก่อสรา้ง) 
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โดยมีรายละเอียดในเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต คือ หนังสือบันทึก

ขอ้ความของสว่นตรวจท่า ส านกัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทางน ้า (ในสงักดัของผูถู้ก

ฟ้องคดทีี ่1) ฉบบัลงวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 ระบุในหน้าที ่2 ขอ้ 4 เรื่องวตัถุประสงค ์

ว่า “เพื่อท าการขดุลอกร่องน ้าทางเดนิเรอืส าหรบัรองรบัเรอืล าเลยีงขนาดไม่เกนิ 500 ตนั

กรอส เขา้มาเทยีบแนวเขือ่น ค.ส.ล. ซึง่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ท าการ

ก่อสรา้งอยูใ่นเขตทีด่นิโฉนดเลขที ่7527 (สรา้งเขือ่นในเขตทีด่นิรน่เขา้มาจากแนวเขตทีด่นิ

ดา้นรมิน ้าประมาณ 20 เมตร และขดุทีด่นิดา้นรมิน ้าออกทัง้หมด เพื่อใหเ้รอืล าเลยีงเขา้มา

จอดรมิเขือ่น) โดยรกัษาระดบัความลกึของน ้าหน้าเขือ่นไวท้ี ่2.75 เมตร วดัจากระดบัน ้าลง

ต ่าสุด” รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตให้ขุดลอกร่องน ้ำทำงเดินเรือ เลขท่ี 

1/2558 ลงวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2558 และหนังสือบนัทึกข้อควำมของส่วนตรวจท่ำ 

ส ำนักควำมปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมทำงน ้ำ ฉบบัลงวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 14 

- วนัที ่14 สงิหาคม 2558 ผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจากผูถู้ก

ฟ้องคดทีี ่2 ได้พจิารณาออกใบอนุญาตใหข้ดุลอกหน้าท่าเทียบเรอื เลขที ่13/2558 ใหแ้ก่

บรษิทั บลู เอน็เนอร์จี่ โซลูชัน่ จ ากดั ผูร้บัจ้างบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั 

ส าหรบัท าการขดุลอกหน้าท่าเทยีบเรอืบรเิวณแม่น ้าบางปะกง หน้าโฉนดทีด่นิเลขที ่1925 

(แนวทีด่นิบรเิวณเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ขออนุญาตก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืรปูตวัท ีทา่ C ตาม

ใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล าน ้า เลขที่ 3/2555 แต่มิได้ด าเนินการก่อสร้าง) โดยมี

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มลูประกอบการพจิารณาอนุญาต คอื หนงัสอืบนัทกึขอ้ความของ

ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา ฉบบัลงวนัที ่6 สงิหาคม 2558 ระบุในหน้าที่ 2 

ขอ้ 4 เรือ่งวตัถุประสงค ์วา่ “เพือ่ท าการขดุลอกรอ่งน ้าทางเดนิเรอืส าหรบัรองรบัเรอืล าเลยีง

ขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส เข้ามาเทียบแนวเขื่อน ค.ส.ล. ซึ่งบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค 
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แคป็ปิตอล จ ากดั ท าการก่อสรา้งอยู่ในเขตทีด่นิโฉนดเลขที ่1925 (สรา้งเขือ่นในเขตทีด่ิน

ร่นเข้ามาจากแนวเขตที่ดินด้านริมน ้าประมาณ 20 เมตร และขุดที่ดินด้านริมน ้ าออก

ทัง้หมด เพื่อใหเ้รอืล าเลยีงเขา้มาจอดรมิเขือ่น) โดยรกัษาระดบัความลกึของน ้าหน้าเขื่อน

ไว้ที่ 2.25 เมตร วดัจากระดบัน ้าลงต ่าสุด” รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตให้ขดุ

ลอกหน้ำท่ำเทียบเรือ เลขท่ี 13/2558 ลงวนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 และหนังสือบนัทึก

ข้อควำมของส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหำคม 

2558 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 15 

- วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า 

หน่วยงานในสงักดัของผูถู้กฟ้องคดีที ่1 ได้ออกหนังสอืรบัรองการตรวจสภาพท่า เลขที่ 

7/2558 ระบุรายละเอยีดวา่ไดท้ าการตรวจสอบเขือ่นป้องกนัตลิง่ทีก่่อสรา้งในเขตกรรมสทิธิ ์

ทีด่นิ โฉนดเลขที ่1925, 7527, 12626 และ 13609 ทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าบางปะกง ต าบลสนาม

จนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั 

ซึ่งมคีวามประสงค์จะขอใช้เทยีบเรอืขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส ตามค าร้องของบริษัท  

อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั นัน้ ปรากฏว่า มสีภาพความมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั

และเหมาะสมในการใช้ รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือรบัรองกำรตรวจสภำพท่ำ 

เลขท่ี 7/2558 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 16 

- วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2559 กลุ่มประชาชนในนามสมชัชาแปดริว้เมอืงยัง่ยนื 

ผูฟ้้องคดทีี ่1 ไดม้หีนงัสอืถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ขอใหต้รวจสอบการด าเนินการก่อสรา้งเขือ่น

คอนกรตีกวา้งประมาณ 21 เมตร ยาวประมาณ 359 เมตร พรอ้มหลกัผกูเรอืและสายพาน

ล าเลยีง ภายในโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ของบรษิทั อสิเทริน์ 

ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ว่าน่าจะเขา้ข่ายโครงการท่าเทยีบเรอืทีต่้องจดัท ารายงานการ
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วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเสนอในขัน้ขออนุญาตโครงการ รำยละเอียดปรำกฏตำม

หนังสือสมชัชำแปดร้ิวเมืองยัง่ยืน เรื่องขอให้ตรวจสอบโครงกำรท่ำเทียบเรือฯ  

ลงวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2559 เอกสำรท้ำยท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 17 ต่อมาส่วนงาน

ตรวจการขนส่งทางน ้า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราได้มีหนังสือบันทึก

ขอ้ความลงวนัที ่4 มนีาคม 2559 เรยีนถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 เกีย่วกบัหนงัสอืขอใหต้รวจสอบ

เขื่อนคอนกรีตของสมัชชาแปดริ้วเมืองยัง่ยืน โดยได้บันทึกสรุปข้อเท็จจริงจากการ

ตรวจสอบไวว้่า ได้มกีารขอท าเขื่อนในแนวเขตโฉนดทีด่นิกรรมสทิธิ ์โดยตอนท าเขื่อนมี

วตัถุประสงคช์ดัเจนว่าในอนาคตจะใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอืเพราะมกีารแสดงต าแหน่งรางเครน

และหลกัผูกเรอืไวใ้นแบบทีข่ออนุญาต โดยเขื่อนมคีวามยาวรวม 321.00 เมตร สนัเขื่อน

กวา้ง 21 เมตร และระบุด้วยว่า บรษิทัฯยงัไม่มกีารขอใช้สนัเขื่อนเพื่อใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอื 

แต่ได้ด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ที่ใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าในบรเิวณสันเขื่อนเรยีบร้อยแล้ว 

โดยงานตรวจการขนสง่ทางน ้า ส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา มคีวามเหน็ควร

หารอืส านกักฎหมาย กรมเจา้ท่า (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1) เพื่อขอความเหน็ว่า บรษิทัฯ สามารถ

ขออนุญาตใชส้นัเขื่อนเป็นท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ไดห้รอืไม่ และอยู่ในบงัคบัตอ้งจดัท า

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในชัน้ขออนุญาตโครงการหรอืไม ่และผูถู้กฟ้อง

คดีที่ 3 ก็ได้ท าบนัทกึไว้ในเอกสารฉบบัเดียวกนัเรยีนถึง ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคที่ 6 (ผจภ.6) เพื่อพิจารณาส่งต่อเรื่องหารือไปยงัส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า 

รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือบนัทึกข้อควำมส่วนงำนตรวจกำรขนส่งทำงน ้ำ 

ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมิูภำคสำขำฉะเชิงเทรำ ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 เอกสำรท้ำยค ำ

ฟ้องหมำยเลข 18 
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นอกจากนี้ ยงัมเีอกสารหนงัสอืขออนุญาตและค ารอ้งขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้า ลงวนัที ่

22 มถุินายน 2559 รวม 2 ฉบบัยื่นต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 เพื่อขออนุญาตก่อสรา้งหลกัผกูเรอืบรเิวณ

ริมฝัง่แม่น ้ าบางปะกงหน้าที่ดินโฉนดเลขที่ 7527, 12626 และเลขที่ 1925 ด้วย รำยละเอียด

ปรำกฏตำมหนังสือขออนุญำตก่อสร้ำงหลกัผกูเรือและค ำร้องขอท ำส่ิงล่วงล ำ้ล ำน ้ำ ลงวนัท่ี 

22 มิถุนำยน 2559 รวม 2 ฉบบั เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 19 และจากการติดตาม

ตรวจสอบการด าเนินการก่อสรา้งและการประกอบกจิการโครงการของบรษิทัฯ ณ ปัจจุบนัพบว่า 

ในส่วนของแนวเขื่อนป้องกนัตลิง่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างบรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าบางปะกงหน้าโฉนด

ที่ดินเลขที่ 13609, 12626, 7527 และเลขที่ 1925 ที่อยู่บริเวณแนวเดียวกันกับต าแหน่งที่ขอ

อนุญาตก่อสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าท่าเทยีบเรอืรปูตวัท ีในสว่นท่า A ท่า B และ ท่า C ตามใบอนุญาต

ให้ปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล าน ้าเลขที่ 1/2555 2/2555 และ 3/2555 ตามล าดบั ได้มีการด าเนินการ

ก่อสรา้งและตดิตัง้สายพานล าเลยีงและหลกัผูกเรอืบรเิวณเขือ่นป้องกันตลิง่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วน

ส าคญัของการประกอบกจิการเป็นท่าเทยีบเรอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ประกอบกบับรษิทั อสิเทริน์ ท ี

พ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ไดเ้ริม่ด าเนินการประกอบกจิการท่าเทยีบเรอืแลว้ โดยมกีารน าเรอืขนถ่าย

สินค้า เข้า เทียบท่ าบริ เ วณที่บริษัทฯ  ขออนุญาตสร้า งและใช้ เ ป็น เขื่ อน ป้องกันตลิ่ง  

มีลักษณะเป็นเรือลากจูงพ่วงด้วยเรือบรรทุกอีก 3-5 ล า เพื่อใช้ในการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

โดยเฉพาะมนัส าปะหลงั โดยมรีถบรรทุกขนสนิคา้มาลงในโกดงัเกบ็สนิคา้ และน าสนิคา้ลงเรอืที่

เขื่อนป้องกนัตลิง่ดงักล่าวผ่านทางสายพานล าเลียง ส่วนการก่อสรา้งท่าเทียบเรอืรูปตวัท ีท่า A  

ทา่ B และทา่ C นัน้ พบวา่ยงัมไิดม้กีารด าเนินการก่อสรา้งแต่อย่างใด และไดม้กีารรือ้ถอนเสาเขม็

ที่เคยปักไว้บรเิวณที่ตามแผนโครงการจะสร้างเป็นท่าเทยีบเรอืตวัท ีท่า B และท่า C ออกด้วย 

รำยละเอียดปรำกฏตำมภำพถ่ำยสภำพกำรก่อสร้ำงและใช้ประโยชน์เข่ือนป้องกนัตล่ิงเป็น

ท่ำเทียบเรือของบริษทัอิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 20 
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ผู้ฟ้องคดีขอเรียนต่อศำลว่ำ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตามเอกสารหลกัฐาน

ต่างๆดงักล่าว โดยเฉพาะการด าเนินการขออนุญาตหรอืการรบัรองต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเตรยีมรองรบัการน าเรอืเขา้เทยีบท่าและท าการขนถ่ายสนิคา้บรเิวณ

เขือ่นป้องกนัตลิง่ แสดงใหเ้หน็โดยชดัแจง้ว่า โครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเรอืขนถ่ายสนิคา้ของ

บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั มเีจตนาก่อสรา้งและใชป้ระโยชน์เขือ่นป้องกนัตลิง่เพือ่

เป็นทา่เทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ มไิดเ้ป็นเพยีงการก่อสรา้งเขือ่นเพือ่ป้องกนัตลิง่ตามทีร่ะบุในการขอ

อนุญาตต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 และหน่วยงานราชการอื่นๆ แต่อยา่งใด 

 

4.1.2 เข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีบริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั สร้ำง

ขึ้นและใช้ประโยชน์เป็นท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำ ถือเป็นส่ิงล่วงล ำ้ล ำแม่น ้ำประเภทท่ำ

เทียบเรือท่ีอยู่ในบงัคบัต้องได้รบัใบอนุญำตตำมพระรำชบญัญติักำรเดินเรือในน่ำนน ้ำไทย 

พ.ศ.2456 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 

แมใ้นการยื่นค ารอ้งขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ผูย้ื่นค ารอ้งในฐานะ

เจ้าของกรรมสิทธิท์ี่ดินในพื้นที่โครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าของบริษัท  

อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั จะระบุว่าเป็นการขออนุญาตท าเขื่อนป้องกนัตลิง่ในแนวเขต

กรรมสทิธิท์ีด่นิเพื่อใชก้ัน้แนวตลิง่ และต่อมาผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ไดพ้จิารณาออกเป็นหนงัสอืตอบไม่

ขดัขอ้ง ระบุขอ้ความบางส่วนว่า “...กำรก่อสร้ำงเขือ่น ค.ส.ล.ป้องกนัตลิง่พงั หำกกระท ำอยู่บน

ทีด่นิภำยในขอบเขตโฉนดทีด่นิ ส ำนักงำนฯกไ็ม่ขดัขอ้ง สำมำรถด ำเนินกำรได้…”  รวม 8 ฉบบั

ตำมเอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 13 ท่ีอ้ำงแล้ว โดยมไิดพ้จิารณาออกเป็นใบอนุญาตใหป้ลูก

สรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าตามกฎกระทรวงฉบบัที ่63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 กต็าม  
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แต่ผู้ฟ้องคดีขอเรียนต่อศาลว่า โดยที่ข้อเท็จจริงทัง้ในส่วนเกี่ยวกบัการยื่นขอ 

อนุญาตทีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ และการใชป้ระโยชน์ตามสภาพความเป็นจรงิปรากฏว่า ในการก่อสรา้ง

และใชป้ระโยชน์เขือ่นป้องกนัตลิง่เป็นท่าเทยีบเรอืในเขตทีด่นิกรรมสทิธิน์ัน้ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ี

เค แคป็ปิตอล จ ากดั (หรอืเจา้ของทีด่นิผูม้ชีื่อตามโฉนด) ไดเ้ลอืกทีจ่ะท าการขดุลอกทีด่นิด้านรมิ

แม่น ้าบางปะกงซึง่เป็นทีด่นิรมิตลิง่อนัเป็นทีส่าธารณะทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัออกทัง้หมด 

และขดุถอยรน่เขา้ไปในแนวเขตกรรมสทิธิด์ว้ยตนเองในลกัษณะทีแ่สดงถงึเจตนาทีต่อ้งการจะหลบ

เลี่ยงการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าตามกฎหมาย โดยมไิด้เป็นกรณีที่ที่ดินรมิตลิง่ 

ถูกกระแสน ้ากดัเซาะพงัทลายตามธรรมชาติแต่อย่างใด ซึ่งโดยสภาพการขุดลอกดงักล่าวย่อม 

ท าใหท้ีด่นิรมิตลิง่ในแนวเขตโฉนดทีถู่กขดุลอกออกไปทัง้หมดกลายเป็นทางน ้าอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

กบัแม่น ้าบางปะกงซึ่งเป็นทางน ้าสาธารณะทีป่ระชาชนใช้สญัจรหรอืใช้ประโยชน์ร่วมกนั กบัทัง้

บรษิทัฯ ยงัได้ขออนุญาตท าการขุดลอกร่องน ้าทางเดินเรอืโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรองรบัใหเ้รอื

ล าเลยีงขนาดไมเ่กนิ 500 ตนักรอส สามารถเขา้มาจอดเทยีบแนวเขือ่นป้องกนัตลิง่ในลกัษณะเป็น

ท่าเทียบเรือได้ด้วย รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตขุดลอกร่องน ้ำทำงเรือเดินและ

ใบอนุญำตขดุลอกหน้ำท่ำเทียบเรือ เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 14 และ 15 ท่ีอ้ำงแล้ว  

นอกจากนี้ โดยลกัษณะของการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่เพื่อใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอื

ตามขอ้เทจ็จรงิในคดนีี้นัน้ย่อมเป็นการก่อสร้างที่มกีระทบเปลี่ยนแปลงสภาพรมิตลิง่ซึ่งเดิมเป็น

ทีด่นิของรฐัและสิง่แวดลอ้มระบบนิเวศทางน ้าของแม่น ้าบางปะกงในบรเิวณดงักล่าว และมกีารใช้

ประโยชน์ในการประกอบกจิการท่าเทยีบเรอืทีม่กีารเดนิเรอืล าเลยีงขนถ่ายสนิคา้เชื่อมต่อระหว่าง

ทางน ้าบรเิวณรมิตลิง่ทีม่กีารขดุลอกถอยร่นเขา้ไปในแนวเขตโฉนดทีด่นิกบัแม่น ้าบางปะกงอยู่โดย

ตลอดอย่างไม่อาจแบ่งแยกออกจากกนัได ้กรณีจงึตอ้งถอืว่าการขออนุญาตท าเขือ่นป้องกนัตลิง่ที่

พพิาทในแนวเขตกรรมสทิธิท์ีด่นิตามขอ้เทจ็จรงิในคดน้ีีนัน้ เป็นการขออนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้า

ล าแม่น ้า ที่อยู่ในบงัคบัต้องได้รบัอนุญาตจากเจ้าท่าก่อนด าเนินการ ทัง้นี้ตามพระราชบญัญตั ิ
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การเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 117 ทีบ่ญัญตัวิา่ “หา้มมใิหผู้ใ้ดปลกูสรา้งอาคารหรอื

สิง่อื่นใดล่วงล ้าเขา้ไปเหนือน ้า ในน ้า และใต้น ้า ของแม่น ้า ล าคลอง บึง อ่างเก็บน ้า ทะเลสาบ  

อนัเป็นทางสญัจรของประชาชนหรอืทีป่ระชาชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั หรอืทะเลภายในน่านน ้าไทย

หรอืบนชายหาดของทะเลดงักล่าว เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากเจ้าท่า” โดยมหีลกัเกณฑ์ข ัน้ตอน

การยื่นขออนุญาตและการพจิารณาอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่63 (พ.ศ.2537) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัิการเดินเรือในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 รำยละเอียดปรำกฏตำม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 63 (พ.ศ.2537)ฯ เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 21 ดงันัน้แมต้ามค ารอ้งขอ

ท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าทีย่ ื่นต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 จะระบุไวว้่าเป็นขออนุญาตท าเขือ่นป้องกนัตลิง่ในแนว

เขตกรรมสทิธิท์ีด่นิกต็าม แต่เมื่อขอ้เทจ็จรงิหลายประการปรากฏต่อผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 โดยชดัแจง้

ทัง้ในขณะพจิารณาค ารอ้งขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าและขณะต่อมาในภายหลงัวา่แทจ้รงิแลว้เป็นการขอ

อนุญาตปลูกสรา้งท่าเทยีบเรอืและโดยสภาพถือเป็นสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าตามนิยามและเจตนารมณ์

ของกฎหมายว่าดว้ยการเดนิเรอืในน่านน ้าไทย การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่3 พจิารณาค ารอ้งแล้วเพยีง

ตอบเป็นหนังสอืไม่ขดัขอ้งส าหรบัการท าเขื่อนป้องกนัตลิ่งในแนวเขตกรรมสทิธิท์ี่ดิน โดยมไิด้

พิจารณาเพื่ออนุมตัิอนุญาตในฐานะที่เป็นการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภท 

ท่าเทยีบเรอืตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงฉบบัที ่63 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ. 2456 ก าหนดไว ้จงึเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามที่

กฎหมายก าหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิ

 

 4.1.3 เข่ือนป้องกนัตล่ิงท่ีบริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั สร้ำง

ขึ้นและใช้ประโยชน์เป็นท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำ เป็นโครงกำรท่ำเทียบเรือท่ีอยู่ในบงัคบั
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ต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสนอในขัน้ขออนุมติัอนุญำต

โครงกำร 

ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลว่า เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์ตามขอ้มูลที่ได้ 

น าเรยีนต่อศาลในขอ้ 4.1.1 และขอ้ 4.1.2 แล้วว่าสิง่ปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้าที่บรษิทั อิสเทริน์  

ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั อา้งวา่เป็นเพยีงเขือ่นคอนกรตีป้องกนัตลิง่นัน้ แทจ้รงิแลว้เป็นสิง่ล่วงล ้า

ล าแม่น ้าทีป่ลูกสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ในการประกอบกจิการโครงการโกดงั

เกบ็สนิคา้และท่าเรอืขนถ่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ดงันัน้ในการอนุมตัอินุญาตและก ากบัดแูลการปลกู

สรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแมน่ ้าดงักล่าวจงึตอ้งพจิารณาตามเงือ่นไขขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้ง

และการประกอบกจิการท่าเทยีบเรอืทัง้หมด ซึง่รวมถงึการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา

คุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อนัเป็นมาตรการกลไกด้านสิง่แวดล้อมตามหลกัการ

ป้องกนัไวก้่อนทีส่ าคญัดว้ย 

ผู้ฟ้องคดีขอเรยีนว่า ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก าหนดให้ โครงการ

ประเภทท่าเทยีบเรอืที่รบัเรอืขนาด 500 ตนักรอส หรอืความยาวหน้าท่าตัง้แต่ 100 เมตร หรอื

พื้นทีท่่าเทยีบเรอืรวมตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยให้เสนอในขัน้ขออนุมตัิหรือขออนุญาตโครงการ รำยละเอียดปรำกฏตำม

ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำด
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ของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงต้องจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

หลกัเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบติั และแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ลงวนัท่ี 24 เมษำยน 2555 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 22 ซึง่ในกรณีแห่งคดนีี้

นัน้ ตามเอกสารหนังสอืตอบไม่ขดัขอ้งรวม 8 ฉบบั ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ส าหรบัการขอ

อนุญาตก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่พงัทีบ่รษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ก่อสรา้งและใช้

เป็นทา่เทยีบเรอืบรเิวณรมิแมน่ ้าบางปะกงในแนวเขตโฉนดทีด่นิเลขที ่1941, 1925, 1931, 24567, 

1955, 1957, 1929, 1930, 1956, 7527, 12626, 13609 และ 1941 ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอ 

บ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ครอบคลุมบริเวณริมตลิ่งบริเวณที่บริษัทฯ ขออนุญาตก่อสร้าง 

ทา่เทยีบเรอืรปูตวัท ีทา่ A ถงึทา่ F ตามใบอนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า เลขที ่1/2555 – เลขที ่

6/2555) ระบุรายละเอียดว่า เขื่อนป้องกันตลิ่งมีขนาดความยาวและความกว้างของสนัเขื่อน 

แยกตามหนงัสอืแต่ละฉบบัดงันี้ 

1. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.1 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1941 ความยาว 128.84 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

2. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.2 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1925 ความยาว 156 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

3. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.3 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1931 ความยาว 84.60 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

4. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.4 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

24567 และ 1955 ความยาว 134.70 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

5. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.5 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1957 และ 1929 ความยาว 127 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร 
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6. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.6 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1930 และ 1956 ความยาว 120 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

7. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.7 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

7527, 12626 และ 13609 ความยาว 193 เมตรและ 128 เมตร สนัเขื่อน

กวา้ง 21 เมตร  

8. หนังสือเลขที่ คค 0312.3/19.8 เขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 

1942 ความยาว 59 เมตร สนัเขือ่นกวา้ง 21 เมตร  

รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ เรื่อง กำร

ก่อสร้ำงเข่ือนป้องกนัตล่ิงพงัในแนวเขตกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ลงวนัท่ี 6 มกรำคม 2557 จ ำนวน  

8 ฉบบั เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 13 ท่ีอ้ำงแล้ว 

และหากคดิค านวณขนาดพื้นที่ของสนัเขื่อนแต่ละช่วงที่สร้างขึน้เรยีงต่อกนัตาม

แนวริมตลิ่งแม่น ้ าบางปะกงเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ โดยค านวณจากความยาวของเขื่อน  

(ทีเ่ทยีบเท่าไดก้บัความยาวหน้าท่าเทยีบเรอื) แต่ละช่วงคณูดว้ยความกวา้งของสนัเขือ่น 21 เมตร

เท่ากนัตลอดแนวแล้ว เขื่อนแต่ละช่วงจะมพีื้นทีข่องสนัเขื่อนทีเ่ทยีบเท่าได้กบัพื้นทีท่่าเทยีบเรอื 

ขนาด 2,705.64 ตารางเมตร 3,276 ตารางเมตร 1,776.6 ตารางเมตร 2,828.7 ตารางเมตร 2,667 

ตารางเมตร 2,520 ตารางเมตร 4,053 ตารางเมตร 2,688 ตารางเมตร และ 1,239 ตารางเมตร 

ตามล าดบั 

จากขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัขนาดของเขือ่นป้องกนัตลิง่ทีบ่รษิทัฯ สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็น 

ท่าเทยีบเรอืทัง้หมดทุกช่วงดงักล่าว กรณีย่อมถือเป็นโครงการท่าเทยีบเรอืทีม่คีวามยาวหน้าท่า

ตัง้แต่ 100 เมตร หรอืมพีื้นทีท่่าเทยีบเรอืรวมตัง้แต่ 1 ,000 ตารางเมตรขึน้ไป ทีอ่ยู่ในบงัคบัต้อง

จดัท าและไดร้บัความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ประเภทโครงการ
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ท่าเทยีบเรอื เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้า (ท่าเทยีบเรอื) ดว้ยตาม

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 และประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืเป็นอ านาจหน้าทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่1 และที ่2 

ในการควบคุมก ากบัดูแลการขออนุญาตปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภทท่าเทยีบเรอืทีอ่ยู่ใน

บงัคบัตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มใหต้้องด าเนินการใหถู้กตอ้งครบถ้วน

ตามกฎหมายก่อนการพจิารณาอนุมตัอินุญาต ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 

พ.ศ. 2456 มาตรา 117 ประกอบค าสัง่กรมเจ้าท่าที่ 430/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554  

เรื่อง มอบหมายขา้ราชการในสงักดัเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย 

พระพทุธศกัราช 2456 ในการพจิารณาอนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า ทีก่ าหนดวา่ 

“ขอ้ 1. ทำ่เทยีบเรอื 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค มีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตและออก

ใบอนุญำตส ำหรบัเทียบเรือขนำดไม่เกิน 500 ตันกรอส และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำ

ภูมภิำคสำขำ มอี ำนำจพจิำรณำอนุญำตและออกใบอนุญำตส ำหรบัเทยีบเรอืขนำดไม่เกนิ 20 ตนั

กรอส แต่ทัง้นี้ทำ่เทยีบเรอืดงักล่ำวจะตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัตอ้งท ำกำรวเิครำะหห์รอืประเมนิใดๆ ตำม

กฎหมำยสง่เสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดลอ้ม...”  

รำยละเอียดปรำกฏตำมค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำท่ี 430/2554 ลงวนัท่ี 7 มิถนุำยน 

2554 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 3 ท่ีอ้ำงแล้ว 
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ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 3 ละเลยต่อหน้ำท่ีตำมกฎหมำยปล่อยให้บริษัทฯ

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและใช้ท่ำเทียบเรือประกอบกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำโดยไม่ได้จดัท ำ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและไม่ได้รบัใบอนุญำตปลูกสร้ำงส่ิงล่วงล ำ้ล ำ

แม่น ้ำโดยถกูต้องตำมกฎหมำย 

  ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่ำ ขอ้เทจ็จรงิแห่งคดนีี้ปรากฏว่า ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถึงที ่3 ได้

ละเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมายในการควบคุมก ากบัดแูลท่าเทยีบเรอื ปล่อยใหบ้รษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ี

เค แคป็ปิตอล จ ากดั ด าเนินการก่อสรา้งและใชเ้ขือ่นป้องกนัตลิง่เป็นท่าเทยีบเรอืประกอบกจิการ

ขนถ่ายสนิคา้โดยไม่ได้จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและไม่ได้รบัใบอนุญาต

ปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแมน่ ้าโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ทัง้ทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถงึที ่3 ไดร้บัรูร้บัทราบ

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัการก่อสรา้งและใชป้ระโยชน์เขือ่นป้องกนัตลิง่เป็นทา่เทยีบเรอืของบรษิทัฯ แลว้

และสามารถทีจ่ะมคี าสัง่หรอืด าเนินการใดๆตามอ านาจหน้าทีไ่ดเ้พื่อใหบ้รษิทัฯระงบัการก่อสร้าง

และหรือการใช้ประโยชน์เขื่อนป้องกนัตลิ่งเป็นท่าเทียบเรือ และให้ด าเนินการให้ถูกต้องตาม

กระบวนการขัน้ตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีขอเรยีนชี้แจงถึงล าดบัขอ้เทจ็จรงิ 

ทีแ่สดงถงึการละเลยต่อหน้าทีต่ามกฎหมายของผูถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถงึที ่3 ดงันี้คอื 

- ภายหลงัจากที่มกีารยื่นค าร้องขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้าต่อส านักงานเจ้าท่า

ภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ขออนุญาตท าเขื่อนป้องกนัตลิ่งใน

แนวเขตกรรมสทิธิท์ีด่ิน คสล. เพื่อใชก้ัน้แนวตลิง่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าบางปะกงหน้าที่ดิน

แปลงโฉนดเลขที่  1941, 1925, 1931, 24567, 1955 1957, 1929, 1930, 1956, 7527, 

12626, 13609 และ 1941 ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผูถู้กฟ้อง

คดทีี ่3 ไดม้หีนงัสอืลงวนัที ่6 มกราคม 2557 ถงึเจา้ของทีด่นิผูย้ ืน่ค ารอ้ง รวม 8 ฉบบั แจง้

ว่าไม่ขดัขอ้งในการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่ตามค ารอ้ง โดยมไิด้พจิารณาว่าแทจ้รงิแลว้
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เป็นการขออนุญาตปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภทท่าเทยีบเรือที่อยู่ในบงัคบัต้อง

จดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมยื่นประกอบการขออนุญาต และมิได้ 

ส่งต่อเรื่องการขออนุญาตดงักล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะ “เจ้าท่า” ผู้มีอ านาจ

พจิารณาอนุมตัอินุญาตปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภทท่าเทยีบเรอืทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้ง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือ

ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมิูภำคสำขำฉะเชิงเทรำ เรื่อง กำรก่อสร้ำงเข่ือนป้องกนัตล่ิงพงั 

ในแนวเขตกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ลงวนัท่ี 6 มกรำคม 2557 จ ำนวน 8 ฉบบั เอกสำรท้ำย 

ค ำฟ้องหมำยเลข 13 ท่ีอ้ำงแล้ว 

- วันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2558 ผู้อ านวยการส านักความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มทางน ้า ในฐานะรบัมอบอ านาจจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่2 ไดพ้จิารณาออกใบอนุญาต

ให้ขุดลอกร่องน ้าทางเรอืเดิน เลขที่ 1/2558 ให้แก่บรษิทั บลู เอ็นเนอร์จี่ โซลูชัน่ จ ากดั 

ผู้ร ับจ้างบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ส าหรับท าการขุดลอกร่องน ้ า 

ทางเดนิเรอืบรเิวณรมิแม่น ้าบางปะกง หน้าโฉนดทีด่นิเลขที ่7527 และ 12626 (บรเิวณที่

บรษิทัฯ ขออนุญาตก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืรปูตวัท ีท่า A และท่า B ตามใบอนุญาตปลูกสรา้ง 

สิง่ล่วงล ้าล าน ้าท่าเทยีบเรอื เลขที ่1/2555 และ 2/2555 แต่มไิดด้ าเนินการก่อสรา้ง) โดยมี

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มลูประกอบการพจิารณาอนุญาต คอื หนงัสอืบนัทกึขอ้ความของ

สว่นตรวจท่า ส านกัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทางน ้า (ในสงักดัของผูถู้กฟ้องคดทีี ่1) 

ฉบบัลงวนัที ่25 พฤศจกิายน 2557 ระบุในหน้าที ่2 ขอ้ 4 เรื่องวตัถุประสงค์ ว่า “เพื่อท า

การขดุลอกร่องน ้าทางเดนิเรอืส าหรบัรองรบัเรอืล าเลยีงขนาดไมเ่กนิ 500 ตนักรอส เขา้มา

เทยีบแนวเขือ่น ค.ส.ล. ซึง่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ท าการก่อสรา้งอยู่ใน

เขตทีด่นิโฉนดเลขที ่7527 (สรา้งเขื่อนในเขตทีด่ินร่นเขา้มาจากแนวเขตที่ดินด้านรมิน ้า

ประมาณ 20 เมตร และขุดที่ดินด้านรมิน ้าออกทัง้หมด เพื่อให้เรอืล าเลยีงเขา้มาจอดรมิ
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เขือ่น) โดยรกัษาระดบัความลกึของน ้าหน้าเขือ่นไวท้ี ่2.75 เมตร วดัจากระดบัน ้าลงต ่าสดุ” 

รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตให้ขุดลอกร่องน ้ำทำงเดินเรือ เลขท่ี 1/2558  

ลงวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2558 และหนังสือบนัทึกข้อควำมของส่วนตรวจท่ำ ส ำนัก

ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมทำงน ้ ำ  ฉบับลงวันท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557  

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 14 ท่ีอ้ำงแล้ว 

- วนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ในฐานะผู้รบัมอบอ านาจจาก 

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้พจิารณาออกใบอนุญาตให้ขุดลอกหน้าท่าเทยีบเรอื เลขที่ 13/2558 

ใหแ้ก่บรษิทั บลู เอน็เนอร์จี่ โซลูชัน่ จ ากดั ผูร้บัจ้างบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล 

จ ากดั ส าหรบัท าการขดุลอกหน้าท่าเทยีบเรอืบรเิวณแม่น ้าบางปะกง หน้าโฉนดทีด่นิเลขที ่

1925 (บรเิวณทีบ่รษิทัฯ ขออนุญาตก่อสรา้งทา่เทยีบเรอืรปูตวัท ีทา่ C ตามใบอนุญาตปลูก

สร้างสิ่งล่วงล ้าล าน ้ าท่าเทียบเรือ เลขที่ 3/2555 แต่มิได้ด าเนินการก่อสร้าง ) โดยมี

รายละเอยีดในเอกสารขอ้มลูประกอบการพจิารณาอนุญาต คอื หนงัสอืบนัทกึขอ้ความของ

ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา ฉบบัลงวนัที ่6 สงิหาคม 2558 ระบุในหน้าที ่2 

ขอ้ 4 เรือ่งวตัถุประสงค ์วา่ “เพือ่ท าการขดุลอกรอ่งน ้าทางเดนิเรอืส าหรบัรองรบัเรอืล าเลยีง

ขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส เข้ามาเทียบแนวเขื่อน ค.ส.ล. ซึ่งบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค 

แคป็ปิตอล จ ากดั ท าการก่อสรา้งอยู่ในเขตทีด่นิโฉนดเลขที ่1925 (สรา้งเขือ่นในเขตทีด่นิ

ร่นเข้ามาจากแนวเขตที่ดินด้านริมน ้าประมาณ 20 เมตร และขุดที่ดินด้านริมน ้ าออก

ทัง้หมด เพื่อใหเ้รอืล าเลยีงเขา้มาจอดรมิเขือ่น) โดยรกัษาระดบัความลกึของน ้าหน้าเขื่อน

ไว้ที่ 2.25 เมตร วดัจากระดบัน ้าลงต ่าสุด” รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตให้ขดุ

ลอกหน้ำท่ำเทียบเรือ เลขท่ี 13/2558 ลงวนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 และหนังสือบนัทึก
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ข้อควำมของส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหำคม 

2558 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 15 ท่ีอ้ำงแล้ว 

-     วนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 ส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน ้า 

หน่วยงานในสงักดัของผูถู้กฟ้องคดีที ่1 ได้ออกหนังสอืรบัรองการตรวจสภาพท่า เลขที่ 

7/2558 ระบุรายละเอยีดวา่ไดท้ าการตรวจสอบเขือ่นป้องกนัตลิง่ทีก่่อสรา้งในเขตกรรมสทิธิ ์

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 1925, 7527, 12626 และ 13609 ที่ตัง้อยู่ริมแม่น ้ าบางปะกง ต าบล 

สนามจนัทร ์อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล 

จ ากดั ซึ่งมคีวามประสงค์จะขอใช้เทยีบเรอืขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส ตามค าร้องของ

บรษิทั อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั นัน้ ปรากฏว่า มสีภาพความมัน่คงแขง็แรง 

ปลอดภยัและเหมาะสมในการใช้ รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือรบัรองกำรตรวจ

สภำพท่ำ เลขท่ี 7/2558 ลงวนัท่ี 24 สิงหำคม 2558 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 16 

ท่ีอ้ำงแล้ว 

- วนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2559 กลุ่มประชาชนในนามสมัชชาแปดริ้วเมือง

ยัง่ยืน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ขอให้ตรวจสอบการด าเนินการ

ก่อสรา้งเขือ่นคอนกรตีกวา้งประมาณ 21 เมตร ยาวประมาณ 359 เมตร พรอ้มหลกัผกูเรอื

และสายพานล าเลยีง ภายในโครงการโกดงัเกบ็สนิค้าและท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิค้าของ

บรษิทั อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ว่าน่าจะเขา้ข่ายโครงการท่าเทยีบเรอืที่ต้อง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอในขัน้ขออนุญาตโครงการ 

รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือสมชัชำแปดร้ิวเมืองยัง่ยืน เรื่องขอให้ตรวจสอบ

โครงกำรท่ำเทียบเรือฯ ลงวันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2559 เอกสำรท้ำยท้ำยค ำฟ้อง

หมำยเลข 17 ท่ีอ้ำงแล้ว ต่อมาส่วนงานตรวจการขนส่งทางน ้า ส านักงานเจา้ท่าภูมภิาค
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สาขาฉะเชงิเทราไดม้หีนงัสอืบนัทกึขอ้ความลงวนัที ่4 มนีาคม 2559 เรยีนถงึผูถู้กฟ้องคดี

ที ่3 เกีย่วกบัหนงัสอืขอใหต้รวจสอบเขื่อนคอนกรตีของสมชัชาแปดริว้เมอืงยัง่ยนื โดยได้

บนัทกึสรุปขอ้เทจ็จรงิจากการตรวจสอบไวว้่า ได้มกีารขอท าเขื่อนในแนวเขตโฉนดทีด่ิน

กรรมสทิธิ ์โดยตอนท าเขือ่นมวีตัถุประสงคช์ดัเจนว่าในอนาคตจะใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอืเพราะ

มกีารแสดงต าแหน่งรางเครนและหลกัผกูเรอืไวใ้นแบบทีข่ออนุญาต โดยเขือ่นมคีวามยาว

รวม 321.00 เมตร สนัเขื่อนกวา้ง 21 เมตร และระบุด้วยว่า บรษิทัฯยงัไม่มกีารขอใช้สนั

เขื่อนเพื่อใชเ้ป็นท่าเทยีบเรือ แต่ได้ด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ที่ใชใ้นการขนถ่ายสนิค้าใน

บรเิวณสนัเขื่อนเรยีบร้อยแล้ว โดยงานตรวจการขนส่งทางน ้า ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาค

สาขาฉะเชงิเทรา มคีวามเหน็ควรหารอืส านกักฎหมาย กรมเจา้ท่า (ผูถู้กฟ้องคดทีี ่1) เพื่อ

ขอความเหน็ว่า บรษิทัฯสามารถขออนุญาตใช้สนัเขื่อนเป็นท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิค้าได้

หรือไม่ และอยู่ในบังคบัต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชัน้  

ขออนุญาตโครงการหรอืไม่ และผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 กไ็ดท้ าบนัทกึไวใ้นเอกสารฉบบัเดยีวกนั

เรยีนถงึ ผูอ้ านวยการส านกังานเจา้ท่าภูมภิาคที ่6 (ผจภ.6) เพื่อพจิารณาสง่ต่อเรื่องหารอื

ไปยงัส านกักฎหมาย กรมเจา้ท่า รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือบนัทึกข้อควำมส่วน

งำนตรวจกำรขนส่งทำงน ้ำ ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำฉะเชิงเทรำ ลงวนัท่ี 4 

มีนำคม 2559 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 18 ท่ีอ้ำงแล้ว 

- อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาล่วงผ่านมาหลายเดือนแต่ก็ยังไม่มี

ผลสรปุการตรวจสอบหรอืค าชีแ้จงใดๆสง่กลบัมาจากส านกักฎหมาย (ในสงักดัผูถู้กฟ้องคดี

ที่ 1) หรือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ทางสมชัชาแปดริ้วเมืองยัง่ยืน ผู้ฟ้องคดีที่ 1 จึงได้ท า

หนงัสอืทวงถามความคบืหน้าสง่ถงึผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 เมื่อวนัที ่25 ตุลาคม 2559 และไดร้บั

หนังสอืตอบจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ลงวนัที ่16 พฤศจกิายน 2559 ว่าทางส านักงานเจ้าท่า

ภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทราได้ติดตามเรื่องหารือขอ้กฎหมายแล้ว ทราบว่าเรื่องส่งไปเพื่อ
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พิจารณาที่ส านักกฎหมาย กรมเจ้าท่า ตัง้แต่วนัที่ 29 พฤษภาคม 2559 แต่ยงัไม่ได้รบั

ค าตอบสง่กลบัมา รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือสมชัชำแปดร้ิวเมืองยัง่ยืน ลงวนัท่ี 

25 ตุลำคม 2559 และหนังสือส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมิูภำคสำขำฉะเชิงเทรำ ลงวนัท่ี 16 

พฤศจิกำยน 2559 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 23 และหมำยเลข 24 ตำมล ำดบั 

ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลว่า ขอ้เทจ็จรงิตามเอกสารหลกัฐานหลายฉบบัขา้งตน้นัน้ 

นอกจากจะแสดงใหเ้หน็วา่ เขือ่นป้องกนัตลิง่ทีบ่รษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั สรา้งขึน้

ริมแม่น ้ าบางปะกงบริเวณแนวเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 1941, 1925, 1931, 24567, 1955 1957, 

1929, 1930, 1956, 7527, 12626, 13609 และ 1941 ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา นัน้ แทจ้รงิแลว้เป็นการปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าประเภทท่าเทยีบเรอื และมขีนาด  

ทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเสนอในขัน้ตอนการขออนุมตัิ

อนุญาตแลว้ ยงัเป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ผูถู้กฟ้องคดีที ่1 ถงึที ่3 รบัรูร้บัทราบขอ้มลูเหตุความ

ไม่ชอบด้วยกฎหมายของการก่อสรา้งและใชป้ระโยชน์เขือ่นป้องกนัตลิง่เป็นท่าเทยีบเรอืขนถ่าย

สนิคา้ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั มานานอย่างน้อยกวา่ 2 ปี แต่กลบัละเลยต่อ

หน้าทีต่ามกฎหมาย มไิดอ้อกค าสัง่หรอืด าเนินการใดๆ เพื่อใหบ้รษิทัฯระงบัการก่อสรา้งและหรอื

การใชป้ระโยชน์เขื่อนป้องกนัตลิง่เป็นท่าเทยีบเรอื และสัง่ใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการใหถู้กต้องตาม

กระบวนการขัน้ตอนและเงือ่นไขของกฎหมาย ปล่อยใหบ้รษิทัฯด าเนินการก่อสรา้งและใชท้่าเทยีบ

เรอืประกอบกจิการขนถ่ายสนิคา้โดยไม่ไดจ้ัดท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ

ไมไ่ดร้บัใบอนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแมน่ ้าโดยถูกตอ้งตามกฎหมายมาจนถงึปัจจุบนั  

ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลว่า การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถึงที ่3 ละเลยต่อหน้าทีต่ามที่

กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิดงักล่าว ส่งผลกระทบความเสียหายทัง้ต่อผู้ฟ้องคดี ประชาชน

ทัว่ไปในพืน้ที ่และต่อสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสมบตัสิว่นรว่มของทกุคน โดยเฉพาะ
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แมน่ ้าบางปะกงทีม่คีวามส าคญัทางระบบนิเวศและเป็นพืน้ทีชุ่ม่น ้าทีม่คีวามส าคญัระดบัชาต ิท าให้

มิได้มีการศึกษาและจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรบัโครงการ 

ท่าเทยีบเรอื ซึ่งเป็นมาตรการด้านสิง่แวดล้อมเชงิป้องกนัทีส่ าคญัทีม่ไิด้มุ่งพจิารณาเฉพาะเพยีง

รูปแบบโครงสร้างและความมัน่คงปลอดภยัของตวัเขื่อนป้องกนัตลิ่งหรือท่าเทียบเรือเท่านัน้  

แต่เจา้ของโครงการจะตอ้งท าการศกึษาประเมนิผลกระทบจากกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการก่อสรา้ง

และประกอบกจิการทา่เทยีบเรอืโดยรวมทัง้หมดอยา่งครอบคลุมรอบดา้น ทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ 

ผลกระทบต่อคณุคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และต่อคณุภาพชวีติดว้ย โดยเฉพาะโครงการโกดงั

เก็บสินค้าและท่าเทียบเรือของบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด ในคดีนี้ที่มิได้ 

มอีงคป์ระกอบเพยีงตวัเขือ่นป้องกนัตลิง่เท่านัน้ แต่ตามแผนโครงการจะมกีารก่อสรา้งท่าเทยีบเรอื

รูปตวัทจี านวน 6 ท่า และอาคารโกดงัเกบ็สนิค้าขนาดใหญ่และอาคารอื่นๆ รวมกว่า 34 อาคาร  

บนพื้นที่โครงการรวม 430 ไร่ และจะมีการขนส่งสินค้าเข้าออกพื้นที่โครงการทัง้ทางถนน 

โดยรถบรรทุกและทางเรือจ านวนมากด้วย ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ประชาชนมากยิง่กวา่เพยีงการสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่หลายเทา่ตวั  

องคป์ระกอบส าคญัอกีประการของการศกึษาจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดล้อมคอื จะต้องมกีารเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัรปูแบบและความรนุแรงของผลกระทบทีค่น้พบจากการศกึษาประเมนิ ซึง่จะถูกน าไป

ก าหนดเป็นเงื่อนไขมาตรการแนบทา้ยใบอนุญาตใหเ้จ้าของโครงการตอ้งยดึถอืปฏบิตัติามเอาไว้

ดว้ย ดงัเช่นกรณีตวัอยา่งเทยีบเคยีงกรณีโครงการท่าเทยีบเรอืบรษิทั ท่าจนี ยเูนี่ยน พอรท์ จ ากดั 

ซึง่เป็นโครงการท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยูร่มิแม่น ้าท่าจนี ทีม่ลีกัษณะโครงการใกลเ้คยีงกนั

กบัโครงการของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั และมกีารจดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (เดอืนกรกฎาคม 2547) เพื่อประกอบการขออนุมตัอินุญาตโครงการด้วย  
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กไ็ด้มกีารศกึษาประเมนิผลกระทบและก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

เอาไวอ้ย่างครอบคลุมรอบดา้นทัง้ส าหรบัระยะก่อสรา้งและระยะด าเนินการ ตวัอย่างเช่น คุณภาพ

น ้า ผลกระทบทางเสยีงและกลิ่น การกดัเซาะและการตกตะกอน นิเวศวทิยาทางน ้าและบนบก

ความปลอดภัยในการคมนาคมทางเรือและทางรถยนต์ การจัดการของเสีย ผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจและสงัคม และการสาธารณสุข เป็นต้น รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรรำยงำน

กำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงกำรท่ำเทียบเรือบริษทั ท่ำจีน ยูเน่ียน พอรท์ จ ำกดั 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 25 ซึ่งขอ้มูลรายละเอยีดโครงการ ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

และมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่มีการเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดล้อมนัน้ จะเป็นชุดขอ้มูลที่ส าคญัส าหรบัหน่วยงานรฐัในการน าไปประกอบการพจิารณา

อนุมตัอินุญาตโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างรอบคอบรดักุมมากยิง่ขึน้ เพื่อปกป้อง

สิง่แวดลอ้มและวถิชีวีติสขุภาพของชุมชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบไม่ใหเ้สือ่มโทรมหรอืถูกท าลายลง

จากการด าเนินโครงการหรือกิจการอนัหนึ่ง หรือท าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด  กบัทัง้ยงัเป็น

กระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนผูม้สีว่นไดเ้สยีทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการไดเ้ขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารและสามารถมสี่วนร่วมแสดงความคดิเหน็ขอ้ห่วงกงัวล ตลอดจนมสี่วนร่วมในการ

ตดิตามตรวจสอบการพจิารณาอนุมตัอินุญาตและการด าเนินโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอนัจะ

เป็นประโยชน์ทัง้ต่อหน่วยงานรฐัและเจ้าของโครงการเองด้วย สอดคล้องกบัเจตนารมณ์และ

หลกัการของการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามเอกสารของส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีร่ะบุหมายถงึ  

“กำรใช้หลักวิชำกำรในกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ผลกร ะทบสิง่แวดล้อม  

ทัง้ทำงบวกและทำงลบของกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำทีจ่ะมตี่อสิง่แวดล้อมในทุกๆ ด้ำน ทัง้ทำง

ทรพัยำกรธรรมชำติ และทำงเศรษฐกิจและสงัคม เพือ่จะได้หำทำงป้องกนัผลกระทบในทำงลบ  
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ทีอ่ำจเกดิขึน้ใหเ้กดิน้อยทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนักม็กีำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตซิึง่สว่นใหญ่ไมส่ำมำรถ

ฟ้ืนคนืกลบัมำได้อย่ำงมปีระโยชน์ มปีระสทิธิภำพสูงสุดและคุ้มค่ำทีสุ่ด นอกจำกนี้  รำยงำนกำร

วเิครำะห์ผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมยงัใช้เป็นแนวทำงในกำรตดัสนิใจของนักบรหิำรว่ำสมควร

ด ำเนินกำรหรอืไม่ กำรวเิครำะห์ผลกระทบทำงสิง่แวดล้อมจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก หำกได้รบั

กำรน ำมำใชใ้นกำรวำงแผนป้องกนัปัญหำสิง่แวดลอ้มตัง้แต่ข ัน้ตอนกำรศกึษำควำมเหมำะสมของ

โครงกำรจะชว่ยลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรแกไ้ขปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหลงัด ำเนินโครงกำรแลว้ และเป็น

วสิยัทศัน์ของนกับรหิำรโครงกำรในยคุโลกำภวิฒัน์ทีมุ่ง่เน้นกำรป้องกนัมำกกวำ่กำรแกไ้ข”  

รำยละ เ อียดปรำกฏส ำ เนำ เอกสำรส ำ นักงำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่องแนวทำงกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพใน

รำยงำนวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงส่ิงแวดล้อม (เมษำยน 2556) หน้ำ 13  เอกสำรท้ำยค ำฟ้อง

หมำยเลข 26 

นอกจากนี้ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้ าตาม

กฎหมายยงัได้ก าหนดขัน้ตอนกระบวนการพจิารณาที่ละเอียดรดักุมเอาไว้เป็นการเฉพาะด้วย 

กล่าวคอื ในการที่เจ้าท่าหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากเจ้าท่าจะสามารถใช้อ านาจพจิารณาออก

ใบอนุญาตการปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าได้ จะต้องมหีลกัฐานหนังสอืของจงัหวดัทีอ่าคารหรอื 

สิง่อื่นใดที่ขออนุญาตปลูกสร้างล่วงล ้าล าแม่น ้าตัง้อยู่ รบัรองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพฒันา

จงัหวดั ผงัเมอืง และการรกัษาสภาพแวดล้อมของจงัหวดั โดยการพจิารณาของคณะกรรมการ

พจิารณาออกหนงัสอืรบัรองในการปลกูสรา้งอาคาร หรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าน ้าทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้

ตามข้อ 2(5) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกโดยอาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทย พ.ศ.2456 และตอ้งผา่นการพจิารณากลัน่กรองใหค้วาม

เหน็ชอบโดยคณะกรรมการเพื่อพจิารณากลัน่กรองการปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าประจ าส านักงาน
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เจา้ทา่ภมูภิาคทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามค าสัง่กรมเจา้ทา่ ที ่430/2554 เรือ่ง มอบหมายขา้ราชการ

ในสงักดัเป็น "เจ้าท่า" ตามพระราชบญัญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศกัราช 2456  

ในการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้ าล าน ้ า ก่อนด้วย รำยละเอียดปรำกฏตำม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 63 (พ.ศ.2537) และค ำสัง่กรมเจ้ำท่ำ ท่ี 430/2554 ลงวนัท่ี 7 มิถนุำยน 

2554 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 21 และ 3 ท่ีอ้ำงแล้วตำมล ำดบั ซึ่งย่อมคาดหมายได้ว่า

กระบวนการพจิารณาออกใบอนุญาตดงักล่าวโดยเฉพาะในประเดน็เรื่องผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

จะมคีวามละเอยีดรดักุมมากยิง่กว่าการพจิารณาตดัสนิใจโดยเจา้หน้าทีร่ฐัเพยีงคนเดยีวและการ

พจิารณาตคีวามว่าเป็นเพยีงการขออนุญาตก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตลิง่ภายในเขตทีด่นิกรรมสทิธิ ์

อยา่งแน่นอน  

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 3 ปล่อยให้บริษทัฯด าเนินการก่อสร้างและใช้เขื่อน

ป้องกนัตลิ่งเป็นท่าเทยีบเรือประกอบกจิการขนถ่ายสนิค้าโดยไม่ได้จดัท ารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและไม่ไดร้บัใบอนุญาตปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแมน่ ้าประเภทท่าเทยีบเรอืโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบตัิในการ

ควบคุมดูแลสิง่ล่วงล ้าล าแม่น ้าและท่าเทยีบเรอื และเป็นการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ 

ผู้ฟ้องคดีและประโยชน์สาธารณะ ท าให้ไม่มกีารศกึษาประเมนิผลกระทบและก าหนดมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างรอบด้าน และท าให้โครงการมไิด้ถูกพจิารณากลัน่

กรองความถูกต้องเหมาะสมโดยคณะกรรมการตามกฎหมายก่อนการอนุมตัิอนุญาตให้ด าเนิน

โครงการดงัทีเ่รยีนต่อศาลขา้งต้น ทัง้ยงัเป็นการเปิดช่องใหม้กีารหลบเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหา

ประโยชน์สว่นตนจากทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอนัเป็นสมบตัสิว่นรวม อนัจะท าใหก้าร

บงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรอืในน่านน ้าไทยไม่อาจบรรลุตามเจตนารมณ์ในการควบคุมและ

ป้องกนัผลกระทบจากการปลกูสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าแมน่ ้าและการดแูลรกัษาทางน ้าสาธารณะ  
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ข้อ 4.2    ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 4 ออกใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร เข่ือนคอนกรีตเสริม

เหลก็ ตำมพระรำชบญัญติัควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 ให้แก่ บริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล 

จ ำกัด  เพ่ือใช้เป็นท่ำเทียบเรือขนถ่ำยสินค้ำ โดยไม่มีกำรจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมประกอบกำรพิจำรณำ จึงเป็นกำรออกค ำสัง่ทำงปกครองท่ีไม่ชอบ

ด้วยกฎหมำย 

ตามที่นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลสนามจนัทร์ ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 4 ได้พจิารณา

ออกใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารส าหรบัการก่อสรา้งเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหลก็ป้องกนัตลิง่รมิแม่น ้า

บางปะกงในพืน้ทีโ่ครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอ

บ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ของบริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั จ านวน 10 ฉบบั 

โดยมรีายละเอยีดตามใบอนุญาตดงันี้ 

1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่1/2557 ออกให้แก่ นางสาววรัญญา 

ตัง้ตพิงศ์กูล โฉนดทีด่นิเลขที ่7527, 12626 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดพื้นที่/ความยาว 5,061 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 

หมดอายุว ันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558 ต่ออายุ ใบอนุญาตครัง้ที่  1 จนถึงวันที่  12 

กุมภาพนัธ์ 2559 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที่ 2 จนถึงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2560 และ 

ต่ออายคุรัง้ที ่3 จนถงึวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

2. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที2่/2557 ออกใหแ้ก่ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค 

แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนดทีด่นิเลขที ่1925 ประเภทอาคาร เขือ่นชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดพืน้ที/่ความยาว 3,276 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 
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ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ 3/2557 ออกให้แก่  นายสุวิจักขณ์  

ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดที่ดินเลขที่ 1957 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดพืน้ที/่ความยาว 1,376 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่4 /2557 ออกให้แก่ นางสาววรัญญา 

ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดที่ดินเลขที่ 1930, 1956 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก ขนาดพื้นที่/ความยาว 2,520 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 

หมดอายุว ันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558 ต่ออายุ ใบอนุญาตครัง้ที่  1 จนถึงวันที่  12 

กุมภาพนัธ์ 2559 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่อ

อายคุรัง้ที ่3 จนถงึวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

5. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที ่5/2557 ออกใหแ้ก่ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค 

แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนดทีด่นิเลขที ่1955, 24567 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ขนาดพืน้ที/่ความยาว 2,829 ตารางเมตร ออกเมือ่วนัที1่3 กุมภาพนัธ ์2557 

หมดอายุว ันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558 ต่ออายุ ใบอนุญาตครัง้ที่  1 จนถึงวันที่  12 

กุมภาพนัธ์ 2559 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที่ 2 จนถึงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2560 และ 

ต่ออายคุรัง้ที ่3 จนถงึวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

6. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ 6/2557 ออกให้แก่  นางสาวกัลยา  

หล่อจีรานนท์ โฉนดที่ดินเลขที่ 1931 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
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ขนาดพื้นที/่ความยาว 1,777 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

7. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที ่7/2557 ออกใหแ้ก่ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค 

แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนดทีด่นิเลขที ่1941 ประเภทอาคาร เขือ่นชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดพื้นที/่ความยาว 2,706 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 8/2557 ออกให้แก่  นายจักรพงศ์   

ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดที่ดินเลขที่ 1942 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดพื้นที/่ความยาว 1,239 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที1่3 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

9. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเลขที ่9/2557 ออกใหแ้ก่ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค 

แคป็ปิตอล จ ากดั โฉนดทีด่นิเลขที ่1929 ประเภทอาคาร เขือ่นชนิดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดพื้นที/่ความยาว 1,365 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 
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10. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่10/2557 ออกให้แก่  นายจักรพงศ์ 

ตัง้ติพงศ์กูล โฉนดที่ดินเลขที่ 13609 ประเภทอาคาร เขื่อนชนิดคอนกรตีเสริมเหลก็ 

ขนาดพื้นที/่ความยาว 1,680 ตารางเมตร ออกเมื่อวนัที่13 กุมภาพนัธ์ 2557 หมดอายุ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่1 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2559 

ต่ออายุใบอนุญาตครัง้ที ่2 จนถึงวนัที ่12 กุมภาพนัธ์ 2560 และต่ออายุครัง้ที ่3 จนถงึ

วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2561 

  

รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตกำรก่อสร้ำงอำคำร เข่ือนคอนกรีตเสริม

เหลก็ เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงัลงริมแม่น ้ำ จ ำนวน 10 ฉบบั เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 27  

  อยา่งไรกต็าม เนื่องจากตามขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ เขือ่นป้องกนัตลิง่ตามใบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคารทัง้ 10 ฉบบัดงักล่าว คอืสิง่ก่อสรา้งเดยีวกนักบัเขือ่นป้องกนัตลิง่ที่ส านกังานเจา้ทา่

ภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา โดยผูถู้กฟ้องคดทีี ่3 ได้มหีนังสอืลงวนัที่ 6 มกราคม 2557 รวมจ านวน  

8 ฉบบั ตอบไม่ขดัขอ้งในการขอก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล.ป้องกนัตลิ่งพงัในแนวเขตกรรมสทิธิท์ีด่นิรมิ

ตลิง่แมน่ ้าบางปะกงหน้าโฉนดเลขที ่1941, 1925, 1931, 24567, 1955 1957, 1929, 1930, 1956, 

7527, 12626, 13609 และ 1941 ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธิ  ์จังหวัดฉะเชิง เทรา 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 13 ท่ีอ้ำงแล้ว และโดยที่การ 

ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งดงักล่าวทัง้หมดนัน้ แท้จรงิแล้วเป็นการก่อสร้างขึ้นโดยมี

วตัถุประสงคแ์ละเจตนาใชเ้ป็นท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ในการประกอบกจิการโครงการโกดงัเกบ็

สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ของ บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั อนัมลีกัษณะ

เป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล าแม่น ้ าประเภทท่าเทียบเรือที่มีขนาดความยาวหน้าท่าตัง้แต่  

100 เมตร และหรือขนาดพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป ที่อยู่ในเกณฑ์
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บงัคบัตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและ

รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เสนอในขัน้ตอนการขออนุมตัอินุญาตโครงการดว้ย 

ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ พยานหลกัฐาน และขอ้กฎหมาย ทีผู่ฟ้้องคดไีดเ้รยีนเสนอต่อศาล

แลว้ในขอ้ 4.1 ขา้งตน้  

  ดังนัน้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2557 ถึงเลขที่ 

10/2557 รวมถึงการพิจารณาต่อใบอนุญาตทัง้ 10 ฉบับดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จึงต้อง

พจิารณาตามสภาพและวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิ คอืการก่อสรา้งและใชป้ระโยชน์สิง่ก่อสรา้งทีข่อรบั

ใบอนุญาตเป็นท่าเทยีบเรอื มใิช่เพยีงการขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งเท่านัน้ และเมื่อ

ปรากฏขอ้เทจ็จรงิตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 10 ฉบบัว่า เขื่อนป้องกนัตลิง่ทีถ่อืเป็นท่าเทยีบ

เรือดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 5,061 ตารางเมตร 3,276 ตารางเมตร 1,376 ตารางเมตร 2,520  

ตารางเมตร 2,829 ตารางเมตร 1,777 ตารางเมตร 2,706 ตารางเมตร 1,239 ตารางเมตร 1,365 

ตารางเมตร และ 1,680 ตารางเมตร ตรงกนัหรอืสอดคลอ้งใกลเ้คยีงกนักบัขนาดของเขือ่นป้องกนั

ตลิง่ทีร่ะบุไวใ้นเอกสารเรื่องการขอท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้า และมลีกัษณะการก่อสรา้งเรยีงต่อกนัตาม

แนวทีด่นิรมิตลิง่แมน่ ้าบางปะกงในพืน้ทีโ่ครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ของ 

บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั มกีารด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการขนถ่ายสนิคา้

ในบริเวณสนัเขื่อน มกีารขุดลอกร่องน ้าทางเรือเดินเพื่อเชื่อมต่อแนวเขื่อนกบัแม่น ้าบางปะกง 

ส าหรบัรองรบัเรอืล าเลียงขนาดไม่เกิน 500 ตนักรอส เขา้มาเทยีบแนวเขื่อน และปัจจุบนัมกีาร

ประกอบกจิการน าเรอืบรรทกุเขา้มาเทยีบท่าบรเิวณแนวเขือ่นเพือ่ท าการขนถ่ายสนิคา้ผลผลติทาง

การเกษตรแล้ว กรณีจงึถือเป็นโครงการท่าเทยีบเรอืทีม่ขีนาดความยาวหน้าท่าตัง้แต่ 100 เมตร 

และหรอืขนาดพื้นที่ท่าเทยีบเรอืรวมตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป และอยู่ในบงัคบัต้องจดัท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ส าหรับโครงการท่าเทียบเรือ  ตาม

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประกอบประกาศ
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื

กจิการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบ

ปฏบิตั ิและแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที ่24 เมษายน 

2555 เสนอในขัน้ตอนการขออนุมตัอินุญาตโครงการ ซึง่หมายความรวมถงึการยืน่ขอรบัใบอนุญาต

ก่อสรา้งอาคารจากผูถู้กฟ้องคดทีี ่4 ดว้ย 

และโดยที่พระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2535 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง บญัญตัิว่า “ในกรณีทีโ่ครงกำรหรอืกจิกำรซึง่ต้องจดัท ำรำยงำนกำร

วเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตำมมำตรำ 46  เป็นโครงกำรหรอืกจิกำรซึง่จะต้องได้รบัอนุญำต

จำกทำงรำชกำรตำมกฎหมำยก่อนเริม่กำรก่อสร้ำงหรอืด ำเนินกำรให้บุคคลผู้ขออนุญำตเสนอ

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมต่อเจ้ำหน้ำทีซ่ึง่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยนัน้และต่อ

ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม...”  

และวรรคสอง บญัญตัวิา่ “ใหเ้จำ้หน้ำทีซ่ึง่มอี ำนำจอนุญำตตำมกฎหมำยรอกำรสัง่

อนุญำตส ำหรบัโครงกำรหรอืกจิกำรตำมวรรคหนึง่ไวก้่อนจนกว่ำจะทรำบผลกำรพจิำรณำรำยงำน

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตำมมำตรำ 49 จำกส ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม”  

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ได้พจิารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2557  

ถงึเลขที ่10/2557 รวม 10 ฉบบั รวมถงึการพจิารณาต่ออายใุบอนุญาตก่อสรา้งอาคารทัง้ 10 ฉบบั

ดงักล่าวทกุครัง้ไปโดยทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขออนุญาตมไิดจ้ดัท าและยืน่สง่รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดล้อม (EIA) ที่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพจิารณารายงานการ

วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบการพจิารณาของผูถู้กฟ้องคดทีี ่4 ทัง้ทีข่อ้เทจ็จรงิปรากฏ

ชัดเจนและย่อมเป็นที่ร ับรู้ร ับทราบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ

ประกอบการพจิารณาออกใบอนุญาตหรอืการต่ออายใุบอนุญาตทัง้ 3 ครัง้อยู่แลว้ว่า โครงการหรอื
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สิง่ก่อสร้างดงักล่าวมลีกัษณะเป็นการก่อสร้างเขื่อนป้องกนัตลิ่งเพื่อใช้เป็นท่าเทยีบเรอืที่อยู่ใน

บังคบัต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีจึงเป็นการออกค าสัง่ทาง

ปกครองทีไ่ม่ถูกต้องตามขัน้ตอนอนัเป็นสาระส าคญัตามกฎหมาย และย่อมมผีลท าใหใ้บอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2557 ถึงเลขที่ 10/2557 ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 รวมถึงการต่ออายุ

ใบอนุญาตทกุฉบบั เป็นค าสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

ข้อ 4.3    ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 5 ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 7 ฉบบั

ส ำหรบักำรประกอบกิจกำรเกบ็รกัษำพืช เมลด็พืช หรือผลิตผลจำกพืชในโกดงัให้แก่ บริษทั 

อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ขดัต่อกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบั

ผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) ออกตำม

ควำมในพระรำชบญัญติัโรงงำน พ.ศ. 2535 

4.3.1 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 7 ฉบบัท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 5 ออก

ให้แก่ บริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั ขดัต่อกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม

ชุมชนสวิุนทวงศ ์พ.ศ.2558 

ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลว่า ในสว่นของการประกอบกจิการโกดงัเกบ็สนิคา้ ซึง่เป็น

สว่นหน่ึงของโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และทา่เทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้น

โพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั นัน้ ผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ได้

พจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานใหแ้ก่บรษิทัฯ รวม 7 ฉบบั ดงันี้ 
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1. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-12/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 100 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 5 คน ออกเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 

2. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-13/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 100 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 5 คน ออกเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2559 

3. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-14/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกิจการ เก็บรกัษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 

355.51 แรงมา้ จ านวนคนงาน 40 คน ออกเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2559 

4. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-15/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 130 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 5 คน ออกเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559 

5. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-16/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 100 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 10 คน ออกเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559 

6. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-17/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 100 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 5 คน ออกเมือ่วนัที ่18 เมษายน 2559 

7. ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-18/59 ฉช ประเภทโรงงานล าดบัที ่2(5) 

ประกอบกจิการ เกบ็รกัษาพชื เมลด็พชื หรอืผลติผลจากพชืในโกดงั ก าลงัเครื่องจกัร 100 

แรงมา้ จ านวนคนงาน 5 คน ออกเมือ่วนัที ่19 เมษายน 2559 
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รำยละเอียดปรำกฏตำมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) เลขท่ี  

จ 3-2(5)-12/59 ฉช ถึงเลขท่ี จ 3-2(5)-18/59 ฉช รวม 7 ฉบบั พร้อมเอกสำรเงื่อนไขแนบท้ำย

ใบอนุญำต เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 28   

ผู้ฟ้องคดีขอเรียนว่า โรงงานเก็บรกัษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตจากพืชในโกดัง  

ของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ตามใบอนุญาตทัง้ 7 ฉบบัดงักล่าวมทีีต่ ัง้โรงงาน

ตามใบอนุญาตอยู่ที่  หมู่ที่  6 ต าบลสนามจันทร์  อ า เภอบ้านโพธิ  ์ จังหวัดฉะเชิง เทรา  

บรเิวณรมิแมน่ ้าบางปะกง ซึง่ในขณะทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่5 พจิารณาออกใบอนุญาตเมือ่เดอืนเมษายน 

พ.ศ.2559 พื้นที่ตัง้โรงงานดังกล่าวอยู่ในบังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน  

สวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ.2558 ซึง่ประกาศและมผีลบงัคบัใชม้าตัง้แต่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์

2558 โดยอยู่ในบรเิวณพื้นทีส่เีขยีวหมายเลข 5.81 ทีก่ าหนดใหเ้ป็นเขตทีด่นิประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม ตามแผนผงัและรายการประกอบแผนผงัก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้

จ าแนกประเภททา้ยกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ.

2558  

และตามขอ้ 11 ของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสวุนิทวงศ ์จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2558 ก าหนดวา่  

“ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรอืเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น

ส่วนใหญ่ ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการอื่น ใหใ้ชไ้ด้ไม่เกนิรอ้ยละสบิของทีด่นิ

ประเภทน้ีในแต่ละบรเิวณ 

ทีด่นิประเภทน้ี หา้มใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพือ่กจิการตามทีก่ าหนด ดงัต่อไปน้ี 
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(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท 

ชนิด และจ าพวกทีก่ าหนดใหด้ าเนินการไดต้ามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบ าบดั

น ้าเสยีรวมของชุมชนที่อยู่ห่างจากริมแม่น ้าบางปะกง คลองแสนแสบ คลองหลวงแพ่ง 

คลองพระองค์เจ้าไชยานุชติ คลองนครเนื่องเขต คลองอุดมชลจร คลองขวาง และคลอง

ประเวศบุรรีมย ์ไมน้่อยกวา่ 500 เมตร...” 

รำยละเอียดปรำกฏตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน 

สวิุนทวงศ ์จงัหวดัฉะเชิงเทรำ พ.ศ. 2558 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 6 ท่ีอ้ำงแล้ว 

 ผูฟ้้องคดขีอเรยีนต่อศาลวา่ ตามขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ สถานทีต่ัง้โรงงานเกบ็รกัษา

พืช เมล็ดพืช หรือผลิตจากพืชในโกดัง ของบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด  

ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเลขที่ จ 3-2(5)-12/59 ฉช ถึงเลขที่ จ 3-2(5)-18/59 ฉช  

รวม 7 ฉบบันัน้มรีะยะห่างจากรมิแม่น ้าบางปะกงน้อยกวา่ 500 เมตร กรณีจงึเป็นการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิทีข่ดัต่อขอ้ 11 ของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสวุนิทวงศ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

พ.ศ. 2558 เรื่องระยะห่างจากรมิแม่น ้า ทัง้นี้ แมต้ามบญัชทีา้ยกฎกระทรวงดงักล่าวจะอนุญาตให้

สามารถประกอบกิจการโรงงานล าดบัที่ 2(5) โรงงานเก็บรกัษาพชื เมล็ดพชื หรอืผลิตจากพืช 

ในโกดงั หรอืคลงัสนิคา้ ในเขตทีด่นิประเภทชนบทและเกษตรกรรมไดก้ต็าม  

และเมื่อการพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทัง้ 7 ฉบบัดงักล่าว

ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 เกดิขึน้ในเดอืนเมษายน 2559 ภายหลงัจากทีม่กีารประกาศใชก้ฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 แล้วเมื่อวันที่ 11 

กุมภาพนัธ์ 2558 กรณีจึงถือเป็นการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ขดัต่อ

พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า  “ในเขตทีไ่ด้มี

กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมแลว้ หำ้มบุคคลใดใช้ประโยชน์ทีด่นิผดิไปจำกทีไ่ดก้ ำหนดไว้
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ในผงัเมอืงรวม หรอืปฏบิตักิำรใดๆ ซึง่ขดักบัขอ้ก ำหนดของผงัเมอืงรวมนัน้” และย่อมถอืเป็นค าสัง่

ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

และในกรณีแห่งคดีน้ี แม้บริษัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด จะได้รบั

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารโรงงานโกดงัเกบ็สนิคา้จากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนามจนัทรแ์ละเริม่

ก่อสร้างอาคารโรงงานมาก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวดั

ฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2558 ประกาศบงัคบัใช ้แต่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั และผูถู้ก

ฟ้องคดีที่ 5 ก็ไม่อาจอ้างได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนผงัเมืองรวมบงัคบัใช้ เพื่อให้เขา้

ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งตกอยูใ่นบงัคบัของผงัเมอืงรวมชุมชนสวุนิทวงศ ์ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง  

พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง ทีบ่ญัญตัวิา่ “ควำมในวรรคหนึง่มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีทีเ่จำ้ของหรอื

ผูค้รอบครองทีด่นิไดใ้ชป้ระโยชน์ทีด่นิมำก่อนทีจ่ะมกีฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวม และจะใช้

ประโยชน์ทีด่ินเช่นนัน้ต่อไปเมือ่มกีฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมแล้ว... ” ทัง้นี้ เนื่องจาก

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารทีอ่อกโดยนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสนามจนัทร ์ผูถู้กฟ้องคดทีี ่4 

นัน้ แมจ้ะออกก่อนการประกาศใชก้ฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสุวนิทวงศ์ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 และมีการระบุไว้ว่าเป็นอาคาร “โรงงาน” ก็ตาม แต่มิได้มีการระบุถึง

วตัถุประสงค์หรอืไม่ปรากฏชดัว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกจิการโรงงาน

ประเภทหรือชนิดใดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 กรณีจึงไม่อาจถือว่าได้มีการใช้

ประโยชน์ทีด่นิมาก่อนตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง เนื่องจาก

ไม่สามารถจ าแนกไดว้า่เป็นโรงงานประเภทใด ทัง้นี้ เป็นไปตามความเหน็ของกรมโยธาธกิารและ

ผงัเมือง รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือกรมโยธำธิกำรและผงัเมืองท่ี มท 0712.1/10281  

ลงวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 29 
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  นอกจากนี้ โดยทีพ่ระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12 วรรคแรกบญัญตัิ

ว่า “ผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนจ ำพวกที ่3 ต้องได้รบัใบอนุญำตจำกผูอ้นุญำต และต้องปฏบิตัติำม

หลักเกณฑ์ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ 8 ประกำศของรัฐมนตรีทีอ่อกตำม

กฎกระทรวงดงักล่ำวและประกำศของรฐัมนตรทีีอ่อกตำมมำตรำ 32” และวรรค 2 บญัญตัวิ่า “หำ้ม

มใิหผู้ใ้ดตัง้โรงงำนก่อนไดร้บัใบอนุญำต” ซึง่การ “ตัง้โรงงาน” มนีิยามตามมาตรา 5 ใหห้มายความ

ว่า “กำรก่อสร้ำงอำคำรเพือ่ติดตัง้เครือ่งจกัรส ำหรบัประกอบกิจกำรโรงงำน หรอืน ำเครือ่งจกัร

ส ำหรบัประกอบกิจกำรโรงงำนมำติดตัง้ในอำคำรสถำนทีห่รอืยำนพำหนะทีจ่ะประกอบกิจกำร”  

แต่ขอ้เทจ็จรงิแห่งคดนีี้ปรากฏตามเอกสารเหตุผลแนบทา้ยประกาศส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท อิสเทริน์ ที พี เค

แคป็ปิตอล จ ากดั ระบุในเหตุผลขอ้ 2 ว่า “เมื่อส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชงิเทรารบัค าขอ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบสถานที่ขอใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงาน พบวา่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ไดก้่อสรา้งอาคารโรงงาน

ส าหรบัเกบ็รกัษา และล าเลยีงพชื เมลด็พชื หรอืผลผลติจากพชื โดยมไิดร้บัอนุญาต เป็นการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งได้ส่งด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว ” 

รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.4) เอกสำรท้ำย

ค ำฟ้องหมำยเลข 28 ท่ีอ้ำงแล้ว ผูฟ้้องคดขีอเรยีนวา่ ขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวเป็นหลกัฐานทีแ่สดงให้

เห็นว่า การก่อสร้างอาคารโรงงานของบรษิัท อิสเทริน์ ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากดั เป็นการตัง้

โรงงานก่อนทีจ่ะได้รบัใบอนุญาต เป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขดัต่อพระราชบญัญตัิ

โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 12 และย่อมไม่อาจถอืวา่บรษิทัฯ ไดม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิมาก่อนการ

ประกาศใชก้ฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสุวนิทวงศ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2558 

อนัจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ.2518 มาตรา 27 วรรคสอง  
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ดงันัน้ เมื่อขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-

12/59 ฉช ถึงเลขที่ จ 3-2(5)-18/59 ฉช รวม 7 ฉบับ ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ให้แก่บริษัท  

อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ขดัต่อกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมชุมชนสุวนิทวงศ์ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ. 2558 ตามทีไ่ดเ้รยีนต่อศาลขา้งตน้แลว้ กรณีจงึถอืว่าใบอนุญาตประกอบ

กจิการโรงงานทัง้ 7 ฉบบัเป็นค าสัง่ทางปกครองทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 

4.3.2 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 7 ฉบบัท่ีผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 5 ออก

ให้แก่ บริษทั อิสเทร์ิน ที พี เค แคป็ปิตอล จ ำกดั ขดัต่อกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2535) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัโรงงำน พ.ศ. 2535 

ผูฟ้้องคดขีอเรยีนว่า ในการพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่ 

จ 3-2(5)-12/59 ฉช ถึงเลขที่ จ 3-2(5)-18/59 ฉช รวม 7 ฉบับ ให้แก่บริษัท อิสเทริน์ ที พี เค 

แค็ปปิตอล จ ากัด นัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ต้องยึดถือพิจารณาตามข้อกฎหมายที่ส าคญั ได้แก่ 

พระราชบญัญตัผิงัเมอืง พ.ศ.2518 และพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 และรวมถึงกฎหมาย

ล าดบัรองทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัดิงักล่าวด้วย ซึ่งกฎหมายล าดบัรองที่ส าคญัที่ผู้ถูก

ฟ้องคดีที่ 5 ต้องพิจารณาในการพิจารณาอนุมตัิอนุญาตให้มีการประกอบกิจการโรงงาน คือ 

กฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 (ต่อไปนี้

เรยีกว่า กฎกระทรวงฉบบัที่ 2 ฯ)  โดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 ฯ หมวด 1 ที่ตัง้ สภาพแวดล้อม 

ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในของโรงงาน ขอ้ 4 บญัญตัไิวว้่า  “โรงงานจ าพวกที ่3 นอกจาก

หา้มตัง้ในบรเิวณตาม ขอ้ 2 แลว้  ตอ้งตัง้อยูใ่นท าเลและสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม มบีรเิวณเพยีง

พอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด และประเภทหรอืชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจ
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ก่อใหเ้กดิอนัตราย เหตุร าคาญ หรอืความเสยีหายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่น” รำยละเอียด

ปรำกฏตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535)ฯ เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 30 

อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีขอเรยีนต่อศาลว่า พื้นที่ตัง้โรงงานที่พพิาทตามที่ได้รบั

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่  5 นัน้ กลับปรากฏว่าอยู่ในท าเลและ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมส าหรบัการประกอบกิจการโรงงานเก็บรกัษาพชื  เมล็ดพชื หรอื

ผลิตผลจากพชื ในโกดงั และขดัต่อบทบญัญตัิขอ้ 4 ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 2 ฯ อย่างชดัแจ้ง  

ดว้ยเหตุผลหลายประการดงัต่อไปน้ี 

1) การประกอบกิจการโรงงานเก็บรักษาพืช เมล็ดพชื หรอืผลิตผลจากพืช  

ในโกดงัของบรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเคแคป็ปิตอล จ ากดั บนท าเลทีต่ ัง้โรงงานตามทีไ่ด้รบัอนุญาต

จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 จะก่อให้เกิดผลกระทบความเสยีหายต่อสุขภาพของประชาชนผู้อยู่อาศยั

รอบๆโรงงาน เนื่องจากโดยลกัษณะของโครงการโกดงัเก็บสนิค้าและท่าเทียบเรือของบริษัท  

อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั เป็นกจิการขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโรงงานโกดงัเกบ็สนิค้า

ขนาดใหญ่หลายอาคาร และท่าเทยีบเรอืที่สามารถรองรบัเรอืบรรทุกสนิค้าได้จ านวนหลายล า

พร้อมๆ กัน ซึ่งในการประกอบกิจการขนถ่ายสินค้าเกษตร เช่น มนัส าปะหลัง จะก่อให้เกิด 

ฝุ่ นละออง กลิน่เหมน็ และเสยีงดงัทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนรอบๆ โครงการ รวมถงึ

เหตุเดอืดรอ้นร าคาญอื่นๆ อนัเกดิจากการประกอบกจิการ เช่นความปลอดภยัในการใชถ้นนของ

คนในชุมชน เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ทีม่าท าการขนสง่สนิคา้ใหก้บัโครงการ 

หรอืการล าเลยีงขนถ่ายผลผลติลงเรอืหรอืเกบ็ในโกดงัในช่วงเวลากลางคนืสรา้งความเดอืดร้อน

ร าคาญรบกวนผูอ้ยู่อาศยัรอบๆ โครงการและย่อมสง่ผลเสยีต่อสขุภาพและความเป็นอยู่โดยปกติ

สขุของประชาชนในพืน้ที ่
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2) ที่ตัง้ของโรงงานเก็บรกัษาพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในโกดัง  

ตามใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-12/59 ฉช ถงึเลขที ่จ 3-2(5)-18/59 ฉช รวม 

7 ฉบับ ตัง้อยู่ในเขตที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  

ผงัเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 ที่มีข้อก าหนดห้ามสร้างโรงงาน  

ทุกจ าพวก ยกเวน้โรงงานจ าพวกตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง และโรงงานบ าบดัน ้าเสยีของชุมชน 

ทีม่รีะยะห่างจากรมิแม่น ้าบางปะกงไม่น้อยกว่า 500 เมตร ซึ่งความขอ้ดงักล่าวนี้นอกจากจะเป็น

ขอ้กฎหมายทีท่ าใหก้ารพจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานของผูถู้กฟ้องคดทีี ่5 ใหแ้ก่

บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ซึง่ไดก้ระท าไปภายหลงัจากทีก่ฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบั

ผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ถือเป็นค าสัง่ 

ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชดัแจ้งตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนต่อศาลในข้อ 4.3.1 

ขา้งต้นแล้ว ขอ้ก าหนดของผงัเมอืงรวมซึ่งได้ผ่านกระบวนการศกึษารวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู

ความเหมาะสมของพื้นที่มาแล้วทัง้ในขัน้ตอนการวางและจดัท าผงัเมอืงรวมและผ่านการรบัฟัง

ความคดิเหน็ของประชาชนด้วยนัน้ ยงัเป็นขอ้เทจ็จรงิทีบ่่งชี้และยนืยนัใหเ้หน็ถงึสภาพของพืน้ที่

ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ว่าเหมาะสมแก่การสงวนรกัษาและจดัสรร

ไว้ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและไม่ควรมีการประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท เว้นแต่

โรงงานบางประเภทตามบญัชทีา้ยกฎกระทรวง และโรงบ าบดัน ้าเสยีของชุมชน แต่ทัง้นี้ตอ้งตัง้อยู่

ห่างจากรมิแม่น ้าบางปะกงและคลองสาธารณะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 500 เมตร สอดคล้องกบัความ

เป็นจรงิทีส่ภาพระบบนิเวศของพืน้ทีท่ีเ่ป็นป่าชายเลนขึน้กระจายบรเิวณปากแม่น ้าและรมิชายฝัง่

แม่น ้าบางปะกงขึน้ไปจนถงึเขตอ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ถอืเป็นระบบนิเวศทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะตัว เป็นแหล่งที่อยู่อาศยั แหล่งอาหาร และแหล่งวางไข่อนุบาลสตัว์น ้ า อันเป็นแหล่ง

ทรพัยากรธรรมชาตทิีชุ่มชนคนในพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น การประมงพืน้บา้นทีเ่ป็นวถิชีวีติ

ของผู้คนที่อาศยัอยู่กบัแม่น ้าบางปะกงและคลองสาขาต่างๆ เกิดเป็นภูมปัิญญาชาวบ้านในการ
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พฒันาอุปกรณ์เครื่องมอืในการจบัสตัว์น ้า มกีารเพาะพนัธุ์สตัว์น ้า การอนุบาลสตัว์น ้า การเลี้ยง

สตัวน์ ้า การพฒันาเทคโนโลยขีองกรมประมงผสมผสานกบัภมูปัิญญาชาวบา้นของผูค้น ท าใหก้าร

ประมงเป็นอาชพีส าคญัของคนในอ าเภอบ้านโพธิ ์และเป็นมาอย่างยัง่ยนืซึง่ควรจะรกัษาให้คงอยู่

ต่อไป 

  นอกจากนี้ ปัจจุบนัยงัได้มกีารประกาศกฎกระทรวงฉบบัที่ 25 (พ.ศ.2559) ออก

ตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 เพิม่เตมิ (3) ของขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 

(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 ความว่า “(3) ภายในระยะ 100 

เมตร จากแหล่งน ้าสาธารณะทีร่ฐัมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา โดยจะก าหนด

เฉพาะบรเิวณหนึ่งบรเิวณใดของแหล่งน ้าสาธารณะตามความจ าเป็นของแต่ละพืน้ทีก่ไ็ด้”  ซึง่มผีล

เป็นการก าหนดหา้มตัง้โรงงานจ าพวกที ่3 ในบรเิวณใกล้กบัแหล่งน ้าสาธารณะภายในระยะ 100 

เมตร ซึ่งแม้จะเป็นข้อกฎหมายที่ประกาศออกมาใช้บังคับภายหลังจากที่ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 5  

ได้พจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานที่พพิาทไปแล้ว และปัจจุบนัยงัไม่มกีารออก

ประกาศก าหนดแหล่งน ้าสาธารณะโดยรฐัมนตรกีต็าม แต่ย่อมถอืเป็นขอ้เทจ็จรงิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

เจตนารมณ์ของภาครฐัทีม่คีวามห่วงกงัวลและต้องการป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาด้านความปลอดภยั

และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึภยัคุกคามทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อแหล่งน ้าสาธารณะ รำยละเอียดปรำกฏ

ตำมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 25 (พ.ศ.2559) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัโรงงำน พ.ศ.2535 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 31 

3) ตามมติคณะรฐัมนตรี วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการทบทวนมติ

คณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2543 เรื่อง ทะเบยีนรายนามพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระดบั

นานาชาต ิและระดบัชาตขิองประเทศไทย และมาตรการอนุรกัษ์พื้นทีชุ่่มน ้า ได้ก าหนดใหแ้ม่น ้า

บางปะกงเป็นพื้นทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระดบัชาต ิรำยละเอียดปรำกฏตำม เอกสำรเรื่องมติ
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คณะรฐัมนตรี วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2552 เอกสำรท้ำยค ำฟ้องหมำยเลข 9 ท่ีอ้ำงแล้ว โดย

แม่น ้าบางปะกงถือเป็นพื้นทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัทางนิเวศวทิยาและการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเป็น

แหล่งรวมสายพนัธุพ์ชืและสตัวป์ระจ าถิน่ เป็นพืน้ทีอ่าศยัทีส่ าคญัส าหรบันกน ้า และนกอพยพ และ

เป็นถิน่ทีอ่ยูห่ากนิ ทีว่างไข ่และแหล่งอนุบาลลกูอ่อนของปลาและสตัวน์ ้านานาชนิดหลายสายพนัธุ์ 

รวมถึงสตัว์นานาชนิดทัง้ทีห่าได้ยากและใกล้สญูพนัธุ์ จงึถือเป็นแหล่งรวมพนัธุกรรมทีส่ าคญัยิง่ 

และมีความส าคญัในด้านเศรษฐกิจทัง้ในแง่การคมนาคมในท้องถิ่น และเป็นแหล่งท าประมงที่

ส าคญั มคีุณค่าทางนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศลิปวฒันธรรม เป็นแหล่ง

สง่ผ่านเคลื่อนยา้ยถ่ายเทธาตุอาหารและมวลชวีภาพ ไปตามการไหลของน ้าผวิดนิ เพิม่ความอุดม

สมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศโดยรอบและบรเิวณใกล้เคยีง ช่วยป้องกนัภยัธรรมชาติเป็นแหล่งเกบ็

น ้าฝนและน ้าทา่ ชว่ยลดและป้องกนัปัญหาน ้าทว่มฉบัพลนั  พชืพรรณในพืน้ทีชุ่ม่น ้า โดยเฉพาะป่า

ชายเลน ช่วยป้องกนัรกัษาชายฝัง่ทะเลและลดการพงัทลายของชายคลองชายฝัง่ จงึเป็นพืน้ทีชุ่่ม

น ้าทีม่คีวามส าคญัและควรค่าแก่การอนุรกัษ์รกัษาความอุดมสมบูรณ์เอาไวเ้พื่อประโยชน์สว่นรวม 

ตลอดจนควรควบคุมและป้องกนัการใชป้ระโยชน์ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อพืน้ทีชุ่ม่น ้าดว้ย และย่อมไม่

เหมาะแก่การอนุญาตใหม้กีารประกอบกจิการโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืของบรษิทั 

อิสเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ที่เป็นกิจการขนาดใหญ่และมทีี่ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าบางปะกง  

ซึง่ในการก่อสรา้งและประกอบกจิการของโครงการจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบนิเวศของพืน้ที่

ชุม่น ้าอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่งและไมอ่าจแกไ้ขเยยีวยาไดใ้นภายหลงั   

  โดยขอ้มลูและเหตุผลความไมเ่หมาะสมหลายประการดงักล่าวขา้งตน้นัน้ ผูฟ้้องคดี

และประชาชนในพืน้ทีใ่นนามสมชัชาแปดริว้เมืองยัง่ยนื ผูฟ้้องคดทีี ่1 ไดเ้คยชีแ้จงไวต้่อผูถู้กฟ้อง

คดทีี ่5 แล้วเมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2559 ในการยื่นหนังสอืคดัคา้นการพจิารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกจิการโรงงานใหแ้ก่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั ในขัน้ตอนการปิดประกาศ
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รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในการพจิารณาเกีย่วกบัโรงงานจ าพวกที ่3 รำยละเอียดปรำกฏ

ตำมหนังสือขอให้พิจำรณำไม่ออกใบอนุญำตโรงงำนจ ำพวกท่ี 3 ของบริษทั อิสเทร์ิน ที พี 

เค แคป็ปิตอล จ ำกดั ทัง้หมด ลงวนัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2559 ของสมชัชำแปดร้ิวเมืองยัง่ยืน 

เอกสำรท้ำยค ำฟ้อง หมำยเลข 32  

ดงัขอ้เทจ็จรงิที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น ผู้ฟ้องคดีขอเรยีนยนืยนัต่อศาลว่า พื้นที่ตัง้

โรงงานตามใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานเลขที ่จ 3-2(5)-12/59 ฉช ถงึเลขที ่จ 3-2(5)-18/59 

ฉช รวม 7 ฉบบั ทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่5 ออกใหแ้ก่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั อยู่ใน

ท าเลที่ตัง้ที่ไม่ เหมาะสมอย่างชัดแจ้งและการประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดอันตราย  

เหตุร าคาญ หรอืความเสยีหายต่อผูฟ้้องคดแีละประชาชนในพื้นที ่ขดัต่อขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง

ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่5 

พจิารณาออกใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ทัง้ 7 ฉบบัดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค 

แค็ปปิตอล จ ากัด กรณีจึงเป็นการออกค าสัง่ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อ

กฎกระทรวงฉบบัที ่2 พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 

 

ด้วยเหตุผล ขอ้เทจ็จรงิ และขอ้กฎหมายดงัที่กล่าวมาแสดงใหเ้หน็ว่า การกระท า

ของผูถู้กฟ้องคดทีี ่1 ถึงผูถู้กฟ้องคดทีี่ 3 เป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้อง

ปฏิบัติ ไม่ควบคุมดูแลหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ปล่อยให้บริษัท อิสเทริน์ ที พี เค 

แคป็ปิตอล จ ากดั เจ้าของโครงการโกดงัเกบ็สนิคา้และท่าเทยีบเรอืขนถ่ายสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณ 

รมิฝัง่แมน่ ้าบางปะกง ต าบลสนามจนัทร ์อ าเภอบา้นโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปลกูสรา้งและใชเ้ขือ่น

ป้องกันตลิ่งเป็นท่าเทียบเรือโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล ้าล าแม่น ้ าประเภท  

ท่าเทยีบเรอืโดยถูกต้องตามกฎหมาย และการออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้ง
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อาคารเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็เพื่อป้องกนัตลิง่พงัลงรมิแม่น ้า จ านวน 10 ฉบบัของผูถู้กฟ้องคด ี

ที่ 4 และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานส าหรบักิจการเก็บรกัษาพชื เมล็ดพชื หรอื

ผลิตผลจากพืชในโกดงั จ านวน 7 ฉบบั ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เป็นการออกค าสัง่ทางปกครอง 

ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ผูฟ้้องคดทีัง้หมดไม่มทีางเลอืกอื่นใดทีจ่ะป้องกนัและเยยีวยาความเสยีหายต่อผู้

ฟ้องคด ีชมุชน คณุภาพสิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศของพืน้ทีลุ่่มน ้าแมน่ ้าบางปะกงได ้จงึตอ้งฟ้อง

คดีนี้ต่อศาล เพื่อขอให้ศาลโปรดพจิารณาพิพากษาตามหลกักฎหมายปกครอง หลกักฎหมาย

สิ่งแวดล้อม และหลักความยุติธรรม อันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการตีความบังคบัใช้

กฎหมายของหน่วยงานรฐั เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูฟ้้องคด ีสิง่แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ

ของชาตติ่อไป 

 

 

ค ำขอท้ำยฟ้อง 

ผูฟ้้องคดทีัง้ 9 ราย ขอใหศ้าลปกครองระยองไดโ้ปรดพจิารณาและมคี าพพิากษา 

1. ใหผู้ถู้กฟ้องคดทีี ่1 และที ่2 ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีร่ะงบัการก่อสรา้งและการใช้

เขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมฝัง่แม่น ้ าบางปะกงหน้าที่ดินโฉนดเลขที่ 1941, 1925, 

1931, 24567, 1955, 1957, 1929, 1930, 1956, 7527, 12626, 13609 แล ะ  1941 

ต าบลสนามจนัทร์ อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตามหนังสอืส านักงานเจ้าท่า

ภูมภิาคสาขาฉะเชงิเทรา เลขที่ คค 0312.3/19.1 ถึงเลขที่ คค 0312.3/19.8 ลงวนัที่  

6 มกราคม 2557 เป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าในการประกอบกิจการของบริษัท  

อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั 
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2. เพกิถอนใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (เขือ่นป้องกนัตลิง่) เลขที ่1/2557, 2/2557, 3/2557, 

4/2557, 5/2557, 6/2557, 7/2557, 8/2557, 9/2557 แ ล ะ เ ล ข ที่  10/2557  

ลงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557 รวม 10 ฉบบัที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 รวมถึงการ 

ต่ออายใุบอนุญาตดงักล่าวทกุฉบบัทัง้ 3 ครัง้และทีจ่ะมกีารต่ออายเุพิม่เตมิในอนาคต 

 
3. เ พิก ถ อน ใบอ นุญาตปร ะกอบกิจก า ร โ ร ง ง าน เ ลขที่  จ  3-2( 5) -12/59 ฉช ,  

จ 3-2(5)-13/59 ฉช, จ 3-2(5)-14/59 ฉช, จ 3-2(5)-15/59 ฉช, จ 3-2(5)-16/59 ฉช,  

จ 3-2(5)-17/59 ฉช และเลขที ่จ 3-2(5)-18/59 ฉช รวม 7 ฉบบั ทีอ่อกโดยผูถู้กฟ้องคดี

ที ่5 ใหแ้ก่บรษิทั อสิเทริน์ ท ีพ ีเค แคป็ปิตอล จ ากดั 


