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ึ ยืนอุทธรณ์ศาลฯโครงการมหาดเล็กหลวงฯ
/ JCK ฮด

JCK ฮึดยนอุทธรณศาลฯโครงการมหาดเล็กหลวงฯ

 วันพุธที 02 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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JCK แจงเตรียมยืนอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุด หล ังศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ิ
โครงการมหาดเล็กหลวงเรสซเิ ดนส ์ ย ันโครงการผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสงแวดล้
อมด้านอาคาร การจ ัดสรร
ิ
ทีดินและบริการชุมชน แถมกทม.ออกใบอนุญาตก่อสาร้างตามกฎหมาย ย ันพร้อมน้อมร ับคําต ัดสน

ั เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษ ัท เจซเี ค อินเตอร์เนชนแนล
ั
ื าวรายงานว่า นายอภิชย
ผู ้สอข่
จําก ัด (มหาชน)
ี
ื าวในกรณีทศาลปกครองกลางมี
(JCK) ได ้ชแจงกั
บผู ้สอข่
ี
คําพิพากษาเมือวันที 26 กันยายน 2562 ให ้เพิกถอนใบอนุญาต
ก่อสร ้างอาคารโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซเิ ดนสว์ า่ ด ้วยความเคารพต่อคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง แต่บริษัทฯ ยัง
ไม่เห็นพ ้องด ้วยกับคําพิพากษาดังกล่าว จึงเตรียมจะยืนอุทธรณ์ตอ
่ ศาลปกครองสูงสุดโดยมีเหตุผลทีจะยืนอุทธรณ์ดงั นี
ด ้วยเพราะโครงการดังกล่าวได ้ผ่านการพิจารณามาจากคณะกรรมการผู ้ชาํ นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสงิ
ึ คณะกรรมการผู ้ชาํ นาญการผู ้มีความรู ้ความสามารถมาจากหน่วย
แวดล ้อมด ้านอาคาร การจัดสรรทีดินและบริการชุมชน ซงมี
งานต่างๆ ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทังได ้รับการพิจารณาจากกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตก่อสร ้างอาคารให ้โดย
ชอบด ้วยกฎหมาย

ต่อกรณีทศาลปกครองกลางได
ี
้พิจารณาว่า โครงการของบริษัทอยูต
่ ด
ิ กับซอยหมาดเล็กหลวง 2 ทีมีเขตทางน ้อยกว่า 18
ี
เมตร จึงเป็ นการฝ่ าฝื นกฎกระทรวง ในประเด็นนีบริษัทฯ ขอชแจงว่าทีตังของโครงการตังอยูบ
่ นโฉนดทีดินเลขที 2220 เนือที
ึ นทีดินแปลงใหญ่ อยูต
67 ไร่เศษ ซงเป็
่ ด
ิ กับถนนราชดําริทเป็
ี นถนนสาธารณะทีมีเขตทางเกินกว่า 18 เมตรเป็ นไปตาม
กฎหมาย
สว่ นการทีทีดินแปลงใหญ่ได ้แบ่งทีดินแปลงใหญ่ ออกเป็ นแปลงเล็กเพือปลูกสร ้างเป็ นอาคารต่างๆ นัน เป็ นการบริหารจัดการ
ึ
้
โดยเจ ้าของทีดิน ซงจะเป็
นผู ้กําหนดว่าจะใชประโยชน์
กบ
ั ทีดินแปลงใหญ่อย่างไร จะแบ่งทีดินเป็ นรูปแบบอย่างไร จะสร ้าง
อาคารกีอาคาร ตรงตําแหน่งไหนก็สามารถทําได ้ทังนัน เพียงแต่ให ้แต่ละอาคารมีแนวร่นให ้เป็ นไปตามกฎกระทรวงก็ถก
ู ต ้อง
ึ นผู ้บังคับใชกฎหมายตามพระราชบั
้
ตามกฎหมาย
กรุงเทพมหานครโดยสํานักงานการโยธา
ซงเป็
ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร
ํ
้
พ.ศ.2522 ถือได ้ว่าเป็ นผู ้มีความชานาญในข ้อบังคับของกฎหมายควบคุมอาคาร ก็ได ้ใชแนวทางนีในการออกใบอนุญาตปลูก
สร ้างให ้แก่อาคารต่างๆ ตลอดมา
"สําหรับทีดินแปลงโฉนดเลขที 2220 ทีผ่านมาได ้มีการก่อสร ้างอาคารในลักษณะนีมาหลายอาคารแล ้ว กระทังเหลือทีดิน
แปลงโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซเิ ดนส ์ อาคารพิพาททีจะทําการก่อสร ้างเป็ นแปลงสุดท ้าย ตังอยูใ่ นซอยมหาดเล็กหลวง 2
่ ดิ
มีความกว ้างขนาด 12 เมตรถึง 13.57 เมตร เข ้ามาสูท
ี นแปลงโครงการจึงถือว่าเป็ นไปตามกฎหมาย หากจะถือว่าโครงการนี
การออกใบอนุญาตเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด ้วยกฎหมาย
แล ้วโครงการอืนทีอยูใ่ นซอยมหาดเล็กหลวง 1,2,3 รวมทัง
โครงการอืนทีมีทตั
ี งของอาคารในลักษณะเดียวกันกับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซเิ ดนส ์ ทีได ้ทําการก่อสร ้างไปแล ้ว หรือว่า
ยังอยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างจะเป็ นอาคารทีผิดกฎหมายไปด ้วยหรือไม่ และทุกอาคารจะต ้องถูกรือถอนหรือไม่ เพราะจะเป็ นการ
ปลูกสร ้างโดยผิดกฎหมายไปด ้วย"
ั กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเมือคดีถงึ ทีสุดแล ้ว ไม่วา่ ศาลจะตัดสน
ิ อย่างไร บริษัทฯ พร ้อมน ้อมรับคําพิพากษา และ
นายอภิชย
มันใจว่า JCK จะไม่ได ้รับผลกระทบมากนัก เพราะปั จจุบน
ั มูลค่าทีดินได ้ปรับตัวขึนสูงกว่าเดิมมาก เมือเทียบกับเงินลงทุนใน
ทีดินแปลงนีไม่มากนัก สว่ นการลงทุนเพิงจะเริมต ้นตอกเสาเข็มก็ถก
ู ระงับการก่อสร ้างแล ้ว
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