
สรุปค ำพิพำกษำศำลปกครองระยองคดที่ำเทียบเรือบ้ำนโพธิ์ 

ค ำพิพำกษำศำลปกครองระยอง คดีหมำยเลขด ำที่ ส.11/2556 คดีหมำยเลขแดงท่ี ส.13/2559 

ประเภทคดี   ปกครอง 

คู่ควำม    นายสมบัติ รัตนโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน    ผู้ฟ้องคด ี
 

ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6      ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์     ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 
บริษัท อิสเทริ์น ที พี เคแค็ปปิตอล จ ากัด     ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 

เรื่อง   คดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  - พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 

ค ำขอท้ำยค ำฟ้องขอให้ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำเพิกถอน 
1. ใบอนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร หรือสิ่งล่วงล  ำล ำแม่น  ำ เพ่ือสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 

ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จ ากัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ 
2. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื อถอนอำคำร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ ของ บริษัท อิส

เท ริ์ น  ที  พี  เค  แ ค็ ป ปิ ต อ ล  จ า กั ด  เล ข ที่  1/2555-6/ 2 555 ร ว ม  6 ฉ บั บ  แ ล ะ ค า สั่ ง 
ต่ออายุใบอนุญาตครั งที่ 1 รวมถึงค าสั่งต่อใบอนุญาตครั งต่อไปในอนาคต   

3. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื อถอนอำคำร ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล 
จ ากัด เลขที่  12/2555-27/2555  และเลขที่  31/2555-49/2555 รวม 35 ฉบับ และการต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 รวมถึงค าสั่งต่อใบอนุญาตครั งต่อไปในอนาคต  

สรุปค ำพิพำกษำศำลปกครองชั นต้น  

วันที่ 20 กันยายน 2559 ศาลปกครองระยองได้อ่านค าพิพากษา โดยมีประเด็นส าคัญท่ีวินิจฉัยว่า  

ประเด็นที่ 1 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ ที่ 2 พิจารณาออกใบอนุญาตท่าเทียบเรือและอาคารโกดังสินค้า
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ให้แก่ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เคแค็ปปิตอล จ ากัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ไปโดยมิได้แจ้งให้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) มาประกอบการพิจารณาก่อนออก

ใบอนุญาต ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

วินิจฉัยว่ำ  ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 พิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าแม่น  า ส าหรับท่าเรือ 6 ท่า ดังนี  
- ใบอนุญาตเลขท่ี 1/2555 (ท่า A) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื นที่ท่าเทียบเรือ 995 ตารางเมตร  

- ใบอนุญาตเลขท่ี 2/2555 (ท่า B) ความยาวหน้าท่า 66.60 เมตร พื นที่ท่าเทียบเรือ 831 ตารางเมตร 

- ใบอนุญาตเลขท่ี 3/2555 (ท่า C) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื นที่ท่าเทียบเรือ 995 ตารางเมตร 

- ใบอนุญาตเลขท่ี 4/2555 (ท่า D) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื นที่ท่าเทยีบเรือ 995 ตารางเมตร 

- ใบอนุญาตเลขท่ี 5/2555 (ท่า E) ความยาวหน้าท่า 66.60 เมตร พื นที่ท่าเทียบเรือ 831 ตารางเมตร 

- ใบอนุญาตเลขท่ี 6/2555 (ท่า F) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื นที่ท่าเทียบเรือ 995 ตารางเมตร 

เมื่อท่าเทียบเรือทั ง 6 ท่า ดังกล่าว ไม่มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ ตั งแต่ 300 เมตร ขึ นไป หรือที่

มีพื นที่หน้าท่าตั งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ นไป และไม่ใช่ท่าเทียบเรือที่รับเรือขนาดตั งแต่ 500 ตันกรอส หรือความยาว

หน้าท่าตั งแต่ 100 เมตร หรือมีพื นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึ นไป จึงไม่อยู่ ในบังคับที่จะต้องจัดท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อมฯ  

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ท่าเทียบเรือจ านวน 6 ท่า ยื่นเข้าไปในแม่น  าบางปะกงเปนนความยาว

หน้าท่ารวม 457.2 เมตร ขนาดพื นที่รวม 5,642 ตารางเมตร การก่อสร้างท่าเทียบเรือทั ง 6 ท่า ดังกล่าว จึงถือว่าเปนน

โครงการเดียวกัน การออกใบอนุญาตแยกเปนน 6 ฉบับ จึงเปนนการหลีกเลี่ยงที่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั น เห็นว่า ระยะห่างระหว่าง ท่า A 

ถึงท่า B จ านวน 91.48 เมตร ท่า B ถึงท่า C จ านวน 96.69 เมตร ท่า C ถึงท่า D จ านวน 172.11 เมตร ท่า D ถึงท่า E 

จ านวน 198.98 เมตร และท่า E ถึงท่า F จ านวน 505 เมตร  

เมื่อได้ตรวจพิจารณาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประกาศ ณ วันที่ 31 

สิงหาคม 2553 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ(ฉบับ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 (EHIA) ได้ก าหนดโครงการหรือกิจการไว้ทั งหมด 11 ประเภท เมื่อข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาด
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ตามประกาศดังกล่าวใช้ถ้อยค าธรรมดาสามัญ การตีความถ้อยค าดังกล่าวนั นต้องตีความตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป 

เนื่องจากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายซึ่งเปนนบุคคลทั่วไป ย่อมเข้าใจความหมายของถ้อยค าได้ ตามหลักความสุจริต 

คือ การคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ยื่นค าขอท าสิ่ง

ล่วงล  าล าน  าฉบับเดียวกัน แต่เมื่อสภาพของท่าเทียบเรือทั ง 6  ท่า แต่ละท่าแยกห่างจากกันไม่ได้ตั งอยู่ต่อเนื่องกัน โดย

ข้อความตามล าดับที่ 9 และล าดับที่ 22 ของทั ง 2 ประกาศดังกล่าวมิได้ก าหนดข้อความไว้ในลักษณะ “ขนาด...รวมกัน...

ขึ นไป” การพิจารณาขนาดของโครงการหรือกิจการประเภทท่าเทียบเรือ จึงต้องพิจารณาแยกเปนนรายท่าแต่ละท่า โดยไม่

น าความยาวของหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ หรือท่าเทียบเรือที่มีขนาดพื นที่หน้าท่าแต่ละท่ามานับรวมกัน ซึ่งการประกอบ

กิจการในแต่ละท่าสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเปนนอิสระไม่ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ไม่ต่างกับกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอจ านวน 

6 ราย ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันแล้วได้ใบอนุญาตจ านวน 6 ฉบับ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน  ซึ่งประกาศ

ดังกล่าวมุ่งประสงค์พิจารณาที่ความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ หรือพื นที่หน้าท่าเรือหรือขนาดเรือแล้วแต่กรณีเปนน

ส าคัญ  

รวมถึงใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอนอาคาร (พิเศษ) เลขที่ 1/2556 -6/2556 

รวม 6 ฉบับ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่  3 ไม่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาค าร พ.ศ. 2522   

กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเปนนกฎหมายหลักในการพิจารณา รวมถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518, พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456, 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบกับไม่มีกรณีที่จะต้องให้ผู้ถูกฟ้องที่ 3 

ให้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

(EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

 ดังนั น การพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าแม่น  า ส าหรับท่าเรือ 6 ท่า จึงไม่ถือว่ามีเจตนา

หลีกเลี่ยงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

ส่วนกรณีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอนอาคาร เลขที่ 12/2555-27/2555  และ

เลขที่ 31/2555-49/2555 รวม 35 ฉบับ นั น เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 เอกสารท้ายประกาศ 3 ล าดับ 27.1 ใช้ถ้อยค าว่า “อาคารที่ตั งริมแม่น  า” ย่อม
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หมายถึง ระยะห่ างจากริมน  าไปจนถึงตัวอาคารดังกล่าวจะต้องไม่มี  “อาคาร” ใดๆ ตามนิยามในมาตรา 4  

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 กั นหรือคั่นขวางอยู่ ปรากฏว่ามีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอนอาคาร 

เลขที่ 12-15/2555, 17/2555, 21/2555, 23/2555, 27/2555, 34/2555, 36/2555, 37/2555 รวม 12 ฉบับ เปนน

อาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร หรือมีพื นที่รวมกันทุกชั นหรือชั นหนึ่งชั นใดในหลังเดียวกันตั งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ น

ไป มีระยะห่างจากริมแม่น  าบางปะกง ตั งแต่ 76-895 เมตร และอาคารดังกล่าวมีล ารางสาธารณะ ถนนกว้าง อาคาร และ

พื นที่ว่าง คั่นอยู่ระหว่างอาคารตามใบอนุญาตทั ง 12 ฉบับ ดังนั น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอน

อาคารทั ง 12 ฉบับ มิใช่อาคารที่ตั งริมแม่น  าบางปะกง จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

แล้ว  

 

ประเด็นที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ออกใบอนุญาตให้บริษัท อิสเทริ์น ที พี เคแค็ปปิตอล จ ากัด (ผู้

ถูกฟ้องคดีที่ 3) ด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศบนพื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระดับชาติ ซึ่งต้อง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการอนุมัติอนุญาต ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2552 ก าหนด หรือไม่ 

วินิจฉัยว่ำ ขอบเขตลุ่มแม่น  าบางปะกงที่จัดอยู่ในเขตลุ่มน  าภาคตะวันออก ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 2535 นั นไม่ปรากฏว่าอ าเภอบ้านโพธิ์  ซึ่ งเปนนที่ตั งท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่  3  

อยู่ในขอบเขตพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน  าชั น 1 เอ และ 1 บี ของขอบเขตลุ่มน  าภาคตะวันออกตามมติคณะรัฐมนตรี แต่อย่าง

ใด ดังนั น เมื่อโครงการท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มิได้ตั งอยู่ในพื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระดับชาติ จึงไม่ต้องจัดท า

รายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อนการอนุมัติอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 

1 และท่ี 2  

 

ประเด็นที่ 3 การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าแม่น  าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เปนนการ

ออกค าสั่งทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั นตอนและวิธีการอันเปนนสาระส าคัญ ตามข้อ 2 (5) แห่งกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน  าไทย พ.ศ. 2456 หรือไม่ 
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วินิจฉัยว่ำ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใด

ล่วงล  าล าน  า ครั งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 แม้ไม่มีการแจ้งเรื่องให้พิจารณากรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ขอสร้าง

ท่าเทียบเรือรูปตัวที ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส จ านวน 6 ท่า ในระเบียบวาระการประชุมซึ่งต้องส่งพร้อมการนัดประชุม

ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ตามมาตรา 80 วรรคสอง พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2535 และไม่มผีู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 และเจ้าพนักงานตรวจท่า เข้าร่วมประชุมพิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 มีความเห็นว่า

โครงการมีความสอดคล้องและไม่เปนนอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนพัฒนาท้องถิ่น ผังเมืองรวม การรักษา

สภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา และชุมชน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกรรมการคนใด ทักท้วงการที่ไม่ได้แจ้งเรื่องการ

พิจารณา หรือโต้แย้งว่าตนไม่มีเวลาหรือโอกาสเพียงพอในการศึกษาหรืออ่านเอกสารที่ เกี่ยวข้อง และขอเลื่อน 

การประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งการประชุมที่มีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ตามมาตรา 

79 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535 หากแม้เปนนการประชุมที่ไม่เปนนไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก ฎ ห ม าย ก าห น ด  แ ต่ ไม่ เพี ย งพ อที่ จ ะท า ให้ ถื อ ว่ า เปน น ม ติ ข อ งค ณ ะก รรม การที่ ไม่ ช อบ ด้ ว ย กฎ ห ม าย  

ดังนั น การประชุมและมีมติของคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองในการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดล่วงล  าล า

แม่น  า ครั งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 จึงชอบด้วยกฎหมาย 

 

ประเด็นที่ 4 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ที่ 1 ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าแม่น  าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 

3 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอนอาคาร(พิเศษ) ส าหรับอาคาร 35 

อาคาร ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ชอบด้วยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ลงวันที่ 24 

ธันวาคม 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556  ที่ก าหนดให้พื นที่รอบแม่น  าบางปะกง เปนน

พื นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ที่มีข้อก าหนดห้ามประกอบกิจการโรงงานทุกจ าพวก ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

หรือไม ่

 

  วินิจฉัยว่ำ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ชี แจงเปนนหนังสือต่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า พื นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือยังไม่มีกฎหมายผังเมืองใช้บังคับ โดยพื นที่อยู่ระหว่างการวางและท าผัง

เมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา และอยู่ในชั นตอนการเสนอกฎกระทรวงให้รัฐมนตรีลงนาม ซึ่งตามร่างผังเมืองรวมจังหวัด

ฉะเชิงเทราได้ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเปนนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม อีกทั ง พื นที่ดังกล่าวยังอยู่ใน
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เขตผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ ซึ่งเปนนผังระดับชุมชน ซึ่งก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเปนนที่ดินประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม โดยขณะนี อยู่ระหว่างการพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย 

  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล

ใช้บังคับ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเปนนระยะเวลาภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่ง

ล่วงล  าล าแม่น  า ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื อถอนอาคาร(พิเศษ) และค าขอรับใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือถอนอาคาร ส าหรับอาคาร 35 อาคาร ส าหรับท่าเทียบเรือ 6 ท่า ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 

1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังนั น การอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมือง

รวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 

 

ประเด็นที่ 5 การพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่มีส่วนร่วม ไม่มีการให้ข้อมูล ค าชี แจงเหตุผลและความจ าเปนนเกี่ยวกับการออก

ใบอนุญาต ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อันเปนนการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ที่ใช้บังคับในขณะนั น และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 หรือไม ่

  วินิจฉัยว่ำ เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 46 วรรค

หนึ่งและมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แล้ว เห็นว่า กฎหมาย

ไม่ได้มีลักษณะเปนนการบังคับเด็ดขาดว่า โครงการหรือกิจกรรมทุกประเภทต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนเริ่มด าเนินการ กล่าวคือ เฉพาะโครงการหรือกิจการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดเท่านั น ที่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

โดยต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างหรือเริ่มประกอบกิจการ ซ่ึงกิจการของ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังนั น การขออนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนการด าเนินการดังกล่าว 

  และกรณีการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่  2 ไม่มีการให้ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกใบอนุญาต ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั น เห็นว่า 
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 57 วรรค 1 สิทธิได้รับข้อมูล ค าชี แจง และเหตุผลจากหน่วยงานราชการ ก่อนการอนุญาต

หรือด าเนินการโครง ซึ่งโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เปนนโครงการของเอกชน มิใช่โครงการของรัฐ ตามข้อ 4 ของระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ดังนั น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 

พิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ด าเนินโครงการนั น จึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว ที่จะต้องเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ประชาชนในพื นที่ทราบ หรือต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ 

   

  พิพำกษำ ศำลปกครองระยองพิพำกษำยกค ำขอของผู้ฟ้องคดีทุกกรณี 

 

ส ำหรับประเด็นค ำแถลงของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นในวันนั่งพิจำรณำคดีครั งแรก  รวม 3 ประเด็น ที่ศาล 

จะน ามาพิจารณาพิพากษาในคดีนี ได้หรือไม่นั น 

  ประเด็นที่ 1 การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างท่าเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

ความยาวรวมหน้าท่าทั งสาม 359 เมตร พื นที่รวม 7,539 ตารางเมตร จึงเข้าหลักเกณฑ์ในบังคับที่ต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือไม ่

  วินิจฉัยว่ำ เปนนกรณีการฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 

 ปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  า (ท่าเรือ) ไม่เปนนไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเปนนคนละข้อพิพาทกับค าฟ้องในคดีนี และเปนน

ข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ นกล่าวอ้างมาก่อน ศาลจึงไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาพิพากษาได้  

  ประเด็นที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 ก่อสร้างเข่ือนคอนกรีต ปิดกั นล ารางสาธารณะ นั น 

  วินิจฉัยว่ำ เปนนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ละเลยปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต ปิดกั นล า

รางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเปนนคนละข้อพิพาทกับค าฟ้องในคดีนี และเปนนข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ นกล่าวอ้างมา

ก่อน ศาลจึงไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาพิพากษาได้  

  ประเด็นที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เริ่มประกอบกิจการโดยใช้เขื่อนคอนกรีตร่วมกับท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้า 

ท าให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั งทางน  าและทางบก นั น 
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วินิจฉัยว่ำ เปนนการกล่าวอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควบคุม ดูแล ปล่อยให้ผู้

ถูกฟ้องคดีที่ 3 ประกอบกิจการท่าเทียบเรือจนก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งเปนนคน

ละข้อพิพาทกับค าฟ้องในคดีนี และเปนนข้อเท็จจริงที่ไม่เคยยกขึ นกล่าวอ้างมาก่อน ศาลจึงไม่อาจน ามาประกอบการ

พิจารณาพิพากษาได้ 

  อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีทั งสิบห้าจะยื่นฟ้องประเด็นดังกล่าวเปนนคดีใหม่ ภายในระยะเวลา

การฟ้องคดีตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

ควำมเห็นแย้งของตุลำกำรในคดีหมำยเลขแดงที่ ส.13/2559 

นาย นิทัศน์ จูยืนยง ตุลาการศาลปกครองระยอง มีความเห็นแย้งเฉพาะประเด็นการออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล  าล าน  า เลขท่ี 1/2555- 2/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ส าหรับท่าเรือ 6 ท่า โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี  

 
ประเด็น กรณีการที่ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ยื่นค าร้องขอท าสิ่งล่วงล  าล าน  า ท่าเทียบเรือรูปตัวที พร้อมโครงหลังคา จ านวน 

6 ท่า เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าเกษตรกรรม จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ หรือไม่ อย่างไร 

ซึ่งข้อเท็จจริงจากแผนผังพื นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3 แบ่งกิจการออกเปนน 3 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มท่ี 1 ท่า A, B และC แต่ละท่าห่างกัน 91.48 เมตร และ 96.96 เมตร มีคลังสินค้า B-1 และ B-2 

กลุ่มท่ี 2 ท่า D และE ห่างกัน 198.98 เมตร และจากกลุ่มที่ 1 172.11 เมตร มีคลังสินค้า A-1 และ A-2 

กลุ่มท่ี 3 ท่า F ห่างจากกลุ่มที่ 2 505 เมตร ไม่มีคลังสินค้า  

ทั งนี  มีถนนเชื่อมติดต่อกันทั งสามกลุ่ม 

วินิจฉัยว่ำ จากข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงแผนหรือเค้าโครงรวมทั งองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันในการประกอบกิจการ

ท่าเทียบเรือหรือโครงการท่าเทียบเรือ ซึ่งการประกอบกิจการท่าเทียบเรือสาระส าคัญขึ นอยู่กับความยาวหน้าท่าหรือพื นที่

ท่าเทียบเรือ การเว้นระยะห่างของแต่ละท่าเรือ ย่อมไม่ส่งผลให้จ านวนเรือเข้าเทียบท่าน้อยลง แต่ ในทางกลับกันการเว้น

ระยะของท่าเทียบเรือแต่ละท่า อาจเพ่ิมความสะดวกและเพ่ิมจ านวนเรือเข้าเทียบท่าได้มากขึ น ซึงย่อมต้องมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
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ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จะแยกเปนนรายท่าเรือย่อมเปนนเพ่ือประโยชน์เฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มิได้มีผลต่อ

จ านวนเรือที่มาใช้ตามความยาวของท่าเทียบเรือแต่อย่างใด ประกอบกับระยะห่างของท่าเทียบเรือแต่ละท่า A ถึง F ไม่

มากนัก ดังนั นเมื่อตามข้อเท็จจริงความยาวของหน้าท่าเทียบเรือ ท่า A ถึง F มีความยาว 81 เมตร 66.60 เมตร 81 เมตร 

81 เมตร 81 เมตร 66.60 เมตร และ 81 เมตร ตามล าดับ รวมเปนนความยาวหน้าท่าทั งสิ น 457.20 เมตร ที่สามารถ

ให้บริการจ านวนเรือเข้าเทียบท่าได้จ านวนมาก ย่อมต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเปนนโครงการที่จะต้องจัดท ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ เสนอ

ในขั นขออนุญาตโครงการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล  าล าน  าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่  3 โดยแยก

ออกเปนนรายท่าจ านวน 6 ใบ และไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการอนุญาต ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  จึงเปนนการใช้ดุลพินิจไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย 

  (ควำมเห็นแย้งของตุลำกำรเสียงข้ำงน้อย) เห็นควรพิพำกษำให้เพิกถอนใบอนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล  ำล ำน  ำ
เลขที่ 1/2555 ถึง ที่ 6/2555 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 

 

 


