ประมวลคาถามคาตอบ
ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561
คาถาม
1.คาดว่า ร่าง พระราชบัญญัติเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ...
จะประกาศใช้เมื่อไหร่
2.เมื่อไหร่จะมีการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบาย และแต่งตั้ง
เลขาธิการ หลังจาก ร่าง
พระราชบัญญัติฯ ประกาศใช้

3.ขอทราบความชัดเจนในการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน และห้องชุด

คาตอบ
คาดว่าท่านนายกรัฐมนตรี จะนาขึ้นทูลเกล้าได้ประมาณอาทิตย์ที่ 3 ของ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
มาตรา 66 ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกชุดปัจจุบัน ทาหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตาม
พระราชบัญญัติไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายใหม่ซึ่งต้อง
จัดให้มีคณะกรรมการนโยบายภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ
มาตรา 67 ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( ดร.คณิศฯ) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการ ซึ่งต้องแต่งตั้งเลขาธิการให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการถือสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างด้าว
1.ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ โดยคนต่างด้าวสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 100% ได้
แต่ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ ตามที่ BOI ให้การส่งเสริม หรือเป็นผู้
ประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนการถือสิทธิ์ห้องชุด ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดคือ ถือได้ไม่เกิน 49 %ของเนื้อที่
ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด โดยไม่ได้กาหนดขอบเขต
2.ข้อสังเกต การประกอบกิจการในอนาคตจะเป็นแนวสูง (factory
condo) มากกว่าจะเป็นแนวราบ เพราะวิวัฒนาการ ของเทคโนโลยี และ
ข้อจากัดของที่ดินที่มีจากัด
3. ร่าง พรบ EEC มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 51 ต้องการจูงใจให้
ประกอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีความรู้
ความสามารถพิเศษ ที่เป็นคนต่างด้าว มาลงทุนใน EEC ดังนั้น จึง
กาหนดสิทธิประโยชน์ ที่จูงใจสาหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ โดย
4. การอนุญาตให้ต่างชาติซื้อและถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินได้เบ็ดเสร็จ
สรุป พรบ. EEC ไม่ได้ให้ใครก็ได้ที่เป็นต่างด้าวถือที่ดิน เป็นการเข้าใจ
ผิดโดยสิ้นเชิง
4.1 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง
“ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึง่ เป็นนิติบุคคลและ
เป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

คาถาม

คาตอบ
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน”
หมายความว่า: ต้องเป็นนิติบุคล ต้องถือเพื่อประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และถือเพื่ออยู่อาศัยไม่ได้
1)ผู้จะถือครองที่ดินได้ “ต้องเป็นนิติบุคคล” คือ “ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
หรือเป็นคนทั่วไปที่เป็นคนต่างด้าว จะไม่ได้สิทธิ”
2)บริษัท หรือ นิติบุคลนั้นๆ ต้องถือเพื่อ “ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น คือ “ไม่สามารถถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย”
3)กิจการที่ได้รับอนุญาตเป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะ
พวกที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล
4.2 มาตรา 49 วรรค 3:
“ ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการซึ่งจะมีสิทธิ และจานวนที่ดิน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”
หมายความว่า: จานวนที่ดินจะถือได้ต้องไม่เกินกฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุน และกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1)เงื่อนไขที่จะให้นิติบุคล (ซึ่งไม่ใช่คนทั่วไป) นั้น ต้องไม่เกินที่มีอยู่ตาม
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
2)กรรมการนโยบายที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรี 14
คน เป็นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่เกิน กฎหมายส่งเสริมการลงทุนและ
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม
3)การถือครองสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ โดยคนต่างด้าวสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 100% ได้ แต่ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ ตามที่ BOI ให้
การส่งเสริม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการ ในนิคมอุตสาหกรรม
4.3 มาตรา 51
“ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ แต่มิได้มีการประกอบกิจการภายในเวลา 3 ปี หรือหยุดประกอบ
กิจการในที่ดินดังกล่าว ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องจาหน่ายที่ดินดังกล่าว
ภายใน 1 ปี”
หมายความว่า ถ้าไม่ได้ประกอบกิจการ 3 ปี ให้ขายที่ดินภายใน 1 ปี

คาถาม

คาตอบ
5. การอนุญาตให้คนต่างด้าวซื้อและถือครองกรรมสิทธ์คอนโดมีเนียม
สรุป: พรบ. EEC ไม่ได้อนุญาตต่างด้าวทั่วไปซื้อคอนโดได้ แต่ต้องเป็น
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทาอุตสาหกรรมเป้าหมายเท่านั้น
5.1 มาตรา 49 วรรค 2
“ให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนิติบุคคลและ
เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้อง
ชุด โดยได้รับการยกเว้นจากการจากัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด”
หมายความว่า
1)ผู้ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเท่านั้นจึงจะสามารถใช้สิทธินี้
ได้ คือ ต้องเป็นนิติบุคคล หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้ามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะพวกที่ลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล “คนต่างด้าวทั่วไปจะถือเงินเข้ามาซื้อ
คอนโดไม่ได้” จานวนคนที่ได้รับอนุมัติจึงไม่มาก และเป็นไปตามความ
จาเป็น
2)หลังจากที่ต้องเป็นบริษัทหรือ ผู้เชี่ยวชาญตามเงื่อนไขข้อ 1 แล้วจึง
สามารถที่จะได้รับได้รับยกเว้นจากกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ซึ่งจะถือได้
มากกว่า 49% ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
3)สาเหตุที่ให้ถือได้มากกว่า 49% มีข้อเท็จจริง 4 ประการคือ
3.1) เมื่อเราต้องการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา
ประเทศ ก็ต้องให้เขามีอยู่อาศัย ไม่งั้นเขาก็ไม่มาลงทุน หรือมาถ่ายทอด
ความรู้ให้คนไทย เมื่อไมให้มีที่ดิน ก็ต้องให้ซื้อคอนโดได้ หลักการนี้ใช้กัน
ทั่วโลก
3.2) ในปัจจุบัน คอนโดมีเนียมเป็นออฟฟิตคอนโดด้วย คือสร้างขึ้น
เพื่อเป็นสถานที่ทางาน เช่นกรณีของ ศูนย์ Software Park ซึ่งหากจากัด
ที่ให้มีต่างด้าวได้ไม่เกิน 49% จะไม่คล่องตัว และอาจไม่คุ้มที่จะลงทุน
กรณีนี้จะเกิดขึ้นใน เขตส่งเสริมนวัตกรรม (EECi) และ เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมดิจิทัล (EECd)
3.3) คอนโดมีเนียมที่ต่างด้าวถือ ไม่นับว่าเป็นการถือที่ดิน แต่ต้องขาย
คืนเมือ่ ไม่ได้ทางานเช่นเดียวกับที่ดิน

คาถาม

4.ขอทราบความชัดเจนการเช่า เช่า
ช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง

คาตอบ
3.4) การให้สิทธิก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งจะให้กรณีที่เป็นประโยชน์และเป็นความจาเป็น
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
สรุป : พรบ EEC ให้เช่า เช่าช่วงฯ ไม่เกิน การให้เช่าที่ดินที่อยู่ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ พาณิ ช ยกรรม และ
อุตสาหกรรม ปี 2542 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันที่ให้เช่า 50 ปี ขยายได้ไม่เกิน
50 ปี (รวมแล้ว 100 ปี)
มาตรา 52 ของร่าง พรบ EEC กาหนดว่า “ต้องดาเนินการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ (เขตเล็ก) และเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ ถึงจะให้ทาสัญญา
ได้ไม่เกิน 50 ปี จะต่อสัญญาเช่าเกิน 49 ปีนับแต่วันครบ 50 ปีไม่ได้”

5.ขอทราบความแตกต่างด้านสิทธิ
ประโยชน์ของนักลงทุนระหว่าง EEC
และ SEZ

ความสาคัญของการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ไม่จาเป็นต้องใช้
พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด แต่ใช้พื้นที่เฉพาะ เช่น สนามบินอู่ตะเภา เขตส่งเสริมดิ
จิตัล (EECd) เขตส่งเสริมนวัตกรรม (EECi) นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว
เป็นจุดที่ให้ส่งเสริม เพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขตการปกครองภูมิภาคและ
ท้องถิ่น แต่ไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด
•การให้สิทธิประโยชน์ ให้เฉพาะกับ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขต
เล็ก เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงพื้นที่อื่นๆ แม้จะอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
(มาตรา 48) และจะต้องทาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมอื่นๆเช่น
1.สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ และการเช่าที่ดิน
ของคนต่างด้าว
2.สิทธิในการนาคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักร (มาตรา 54)
เพื่ออานวยความสะดวก และชักชวนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้ามา
ทางาน และถ่ายทอดความรู้ให้คนไทย แต่ให้กับผู้ประกอบกิจการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (เขตเล็ก) และให้ผู้เฉพาะผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ
บริหารหรือผู้ชานาญการ คู่สมรสและบุคคลในอุปการะ แต่คุณสมบัติผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กาหนด
3.สิทธิในการได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร (มาตรา 56) เพื่อ
สามารถเข้าเสริมข้อจากัดของ กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และ กฎหมาย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อจาเป็น โดยมีเพดานเท่ากัน
โดยให้กับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (เขตเล็ก) และ
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คาตอบ
สิทธิลดหย่อนทางภาษีต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4.สิทธิในการทาธุรกรรมการเงิน (มาตรา 57) ให้สามารถทาธุรกรรม
ทางการเงินได้อย่างคล่องตัว โดยร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ดูแลเสถียรภาพทางการเงิน โดยให้กับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ (เขตเล็ก) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วย การควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งหมดหรือบางส่วน และให้สามารถ
ใช้เงินตราต่างประเทศชาระค่าสินค้าและบริการระหว่างผู้ประกอบการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
5.สิทธิประโยชน์อื่นๆ (มาตรา 59) เช่น
5.1 การประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สามารถกาหนดสิทธิประโยชน์ได้เท่า
เทียมกับกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อใช้ในเขตเล็ก ดังนั้นคณะกรรมการนโยบาย
ประกาศให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต จดทะเบียนและรับรองวิชาชีพจาก
ต่างประเทศ ประกอบวิชาชีพในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก กาหนด

6.กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ร่าง
ร่าง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ... สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่

5.2สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้สามารถกาหนดสิทธิประโยชน์ได้เท่าเทียม
กับกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อใช้ในเขตเล็ก ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและ
กฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อานาจของคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กาหนดสิทธิประโยชน์ได้ตามที่มีอยู่แล้วใน
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และ กฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
“ในการยกร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
ในครั้งเริ่มแรก ได้ดาเนินการโดย สปพ. (อก)และ กนอ. จนเมื่อวันที่ 17
มกราคม 2560 มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประกาศให้มีการ
จัดตั้ง สกรศ.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน ได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ในรูปแบบประชุมมากกว่า 10 ครั้ง
และในรู ปแบบประชุม และชี้แ จงต่อ คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะ
พิ เ ศษ) มากกว่ า 30 ครั้ ง รวมทั้ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติฯ ถึง 3 ครั้ง ซึ่งถือว่าได้มีการรับฟังความเห็ นต่อร่าง
พระราชบัญญัติฯ อย่างเพียง รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่ข้ อมูลในบริบทที่
แตกต่างกัน จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 100 ครั้ง และก็มีการดาเนินการ
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7.มาตรา 6 การตราพระราช
กฤษฎีกา ประกาศพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพิ่มเติม ใช้
เวลานานหรือไม่ มีกระบวนการ
อย่างไร

8.สานักงานมีแผนเตรียมความพร้อม
เรื่องน้า ไฟ รองรับการพัฒนา EEC
อย่างไร

คาตอบ
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้เสนอแนะให้เพิ่มช่องทางและ
ความถี่ในการสื่อสาร เพื่อทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
- หลังจาก พรบ. EEC บังคับใช้แล้ว และมีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ จะ
ตราพระราชกฤษฎี ก าให้ พื้ น ที่ บ างส่ ว นในเขตจั ง หวั ด อื่ น ที่ ติ ด ต่ อ หรื อ
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ EEC และเฉพาะพื้นที่เท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการดังกล่าว ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้ โดย
รัฐมนตรีที่ได้รับอานาจจาก พรบ.EEC เป็นผู้ร่างและเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกา ต่อ ครม. ให้พิจารณา (ห้ามขัดกับ พรบ EEC) เมื่อ ครม.
พิจารณาแล้ว จึงนาร่างพระราชกฤษฎีกา ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกา นั้น นายกรัฐมนตรี จะ
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้นจึงนาไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา บังคับใช้ (อย่างไรก็ตามต้องผ่านการตรวจร่างฯ จาก สคก.ก่อน)
ส านั ก งานได้ ป ระสานงานกั บ 3 จั ง หวั ด โดยมี แ นวคิ ด ที่ จ ะให้ ผู้ ว่ า
ราชการใน 3 จังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับผิดชอบ
แผนการบริหารจัดการแผนงานการพัฒนา EEC เชิงบูรณาการ และ
ต่อเนื่อง
น้าใช้ :สานักงานได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเตรียมการเรื่อง
น้า โดยกรมชลประทานได้วางแผนในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งน้า สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC
) มี ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลตะวั น ออกคื อ
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ซึ่งมีความต้องการใช้น้าเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุก ๆปี คาดว่ า ภายในปี 2580 หรื อ อีก 20ปี จะมี ค วาม
ต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเพิ่มสูงถึง 1,200
ล้านลบ.ม./ปี ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคการท่องเที่ยว จาเป็นจะต้องวางแผนจัดหาน้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการในทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ในปัจจุบันภาคตะวันออกทั้งภูมิภาค มีแหล่งกักเก็บน้าทั้งขนาด
ใหญ่ กลางและเล็ ก กักเก็บน้าได้รวมกัน ประมาณ2,337 ล้ าน ลบ.ม.
หรื อ คิ ด เป็ น เพี ย งร้ อ ยละ 9.5 ของปริ ม าณน้ าท่ า ในธรรมชาติ เ ท่ า นั้ น
ในขณะที่มีความต้องการใช้น้าในทุกภาคส่วนประมาณ 19,585 ลบ.ม.
ต่อปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC คือ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ
จ.ระยอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
สาหรับแผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้าเพื่อสนับสนุน
EEC นั้น ในระยะ 5 ปีแรก จะเป็นการจัดหาน้าจากแหล่งภายในประเทศ
โดยจะทาการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้าที่มีอยู่ 6 แห่ง เพื่อให้งานให้เต็ม
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คาตอบ
ศัก ยภาพ คื อ อ่า งฯคลองใหญ่ อ่ างฯหนองปลาไหล อ่ า งฯคลองสี ยั ด
อ่างฯหนองค้อ อ่างฯบ้านบึง และ อ่างฯมาบประชัน ซึ่งจะสามารถกักเก็บ
น้าเพิ่มขึ้นรวมกันได้อีก 84 ล้าน ลบ.ม. ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,190 ล้าน
บาท
นอกจากนี้ยังจะทาการสร้างอ่างฯแห่งใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าวังโตนด 4
แห่ง ได้แก่ อ่างฯคลองพะวาใหญ่ อ่างฯคลองหางแมว และ อ่างฯคลอง
วังโตนด มีความจุรวมกัน 308.5 ล้าน ลบ.ม.โดย อ่างฯคลองประแกด
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ อ่างฯ
คลองพะวาใหญ่ และอ่างฯคลองหางแมว จะเริ่มก่อสร้างปี 2561 ส่วน
อ่างฯคลองวังโตนด กาลังดาเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ( EHIA) คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2563 พร้อม
ทั้งจะมีการสร้างท่อผันน้าจากคลองวังโตนดมายังอ่างฯประแสร์ จ.ระยอง
โดยจะผันน้าส่วนเกินในฤดูฝนมาไว้ที่อ่างฯประแสร์ เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม 60 ล้าน ลบ.ม./ปี และสามารถเพิ่มเป็น 100
ล้านลบ.ม./ปีได้ในอนาคต คาดว่าจะใช้เงินลงทุนอีกประมาณ 2,493 ล้าน
บาท ซึ่งไม่รวมอ่างฯคลองประแกดที่กาลังดาเนินการก่อสร้าง
ดังนั้น ในอนาคตอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ในระยะเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้า ในบาง
พื้นที่กรมชลประทานได้นาระบบสูบน้ากลับมาใช้ โดยได้ทาการการ
ปรับปรุงระบบสูบน้าท้ายอ่างฯหนองปลาไหลกลับไปเก็บไว้ในอ่างฯ ได้ ปี
ละ 5 ล้าน ลบ.ม. และการสูบน้าจากคลองสะพานไปเก็บไว้ในอ่างฯ ประ
แสร์ ปี ล ะ 10 ล้ า นลบ.ม. ใช้ ว งเงิ น 710 ล้ า นบาท คาดว่ า สามารถ
ดาเนินการได้ในปี 2561
นอกจากนั้น สานักงานได้จัดทาแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดทาแผน Reuse น้าในอนาคต โดยได้นาแนวคิดของประเทศเกาหลี
ใต้มาประยุกต์ใช้
น้าท่วม : สาหรับปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาเนินการป้องกันแก้ไขควบคู่กับการ
วางแผนจัดหาแหล่ งน้าเพราะเป็น ปัญหาหนึ่งที่ส ร้างความเสี ยหายให้
ระบบเศรษฐกิจเป็นมูลค่าจานวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง จ.
ระยอง ซึ่งเกิดจากปริมาณน้าหลากจากคลองทับมาที่ไหลผ่านตัวเมือง
เนื่ องจากล าน้าแคบ มีเป็นลั กษณะเป็นคอขวด และที่ อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรีที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากน้าหลากที่มา จากคลองท่าลาด
และคลองหลวง ประกอบกับความสามารถการในระบายน้าต่า เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ ดิน มีสิ่งกีดขวางทางน้าต่าง ๆเกิดขึ้นมากมาย
ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดย การสร้างประตูระบายน้า สร้างระบบสูบน้า
ที่มีประสิทธิภาพ ท่อระบายน้าหลาก เป็นต้น
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9. ให้อานาจในการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม เพื่อกิจการอื่น อาจขัด
ต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วย
และไม่สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

10.การจัดทาผังเมือง อาจจะ
กระทบต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 72 ในประเด็นความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน และสิทธิในการพัฒนาที่
ยั่งยืน

11.อานาจของคณะกรรมการ
นโยบายตาม มาตรา 37 ในการ
อนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายต่างๆ

คาตอบ
พลั ง งาน : ในภาพรวมยั งใช้ ไ ฟฟ้ าจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค และได้
ประสาน กฟภ. เรื่องการขยายกาหลังการผลิตให้เพียงพอและเสถียร อีก
ทั้งในพื้นที่สาคัญเช่นในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ก็สามารถมีสถานีไฟฟ้า
เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ ผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ นอกจากนั้น สานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อวางแผนในการ
ผลิตฟ้าจาก จาก LNG (Liquefied Natural Gas) เรียกเป็นภาษาไทยว่า
ก๊าชธรรมชาติเหลว นอกจากผลิตเพื่อสนับสนุนในพื้นที่โครงการแล้ว ยัง
สามารถจาหน่ายนอกพื้นที่ด้วย
ที่ดินของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มี
อานาจ ให้สานักงานเข้าใช้เพื่อประกอบกิจการอื่นได้ แต่ต้องเป็นกรณี
จาเป็น และสานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาน
สามารถมอบให้บุค คลอื่น ใช้ โ ดยต้องจ่ายตอบแทน ตามหลั กเกณฑ์ที่
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับกรณีที่ คาสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
เกษตรกรและประโยชน์ ส าธารณะของประเทศ ถ้ า มี เ หตุ จ าเป็ น เพื่ อ
ประโยชน์ด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ ให้ ค ณะกรรมการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มี อานาจ
พิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ สานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดาเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 36)
คณะกรรมาธิ การวิส ามัญ ฯ ร่ า งพระราชบั ญ ญัติ เ ขตพั ฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ....ได้ปรับปรุงร่างมาตรา 31 เป็น “(1) ให้ดาเนินการ
ตามหลักวิชาการผังเมือง” และได้เพิ่มข้อความ “โดยให้ยึดหลักการ
คุ้มครอง เคารพ และเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และ
สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งด้วย” รวมทั้ง กาหนดให้มีเชื่อมโยงกับ
แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด และให้ ก ารใช้ พื้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการในการจัดทาผังเมืองที่ดี ซึ่งสอค
คล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
การดาเนินการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน
การอนุมัติ อนุญ าต ตามกฎหมายต่า งๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

คาถาม
และอานาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ตามมาตรา 43
ในการอนุมัติ อนุญาตฯ ตาม
กฎหมายต่างๆ

12.กระบวนการจัดทา EIA/EHIA
ดีกว่าเดิม อย่างไร

คาตอบ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้นๆ และต้องแจ้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้น ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าอื่นใด ที่เลขาธิการเรียกเก็บให้นาส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจเรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนี ยม
ทั้ ง นี้ ส านั ก งานมี เ จตนาเพื่ อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ ป ระกอบการให้ ไ ด้ รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว แบบเบ็ ด เสร็ จ ครบวงจร
เท่านั้น
ประกอบกับการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับ
จดทะเบี ยนหรื อรั บ แจ้ ง ตามร่ างพระราชบั ญญั ติเ ขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. .... สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจตามกฎหมาย
ต่ า งๆ โดยในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารมอบอ านาจ ให้ ด าเนิ น การแทนในกรณี
ดังกล่ าวได้ เช่น การมอบอานาจให้ ผู้ ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย มีอานาจในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผัง เมือง ตามมาตรา 42
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือกรณีการ
มอบอานาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย ให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การมอบอ านาจการเป็ น ผู้ อ นุ ญ าต ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ให้ผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ต้องการให้นักลงทุนมั่นใจ และมีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาการ
พิจารณา EIA/EHIA ของ คณะกรรมการชานาญการ ซึ่งปัญหาพื้นฐาน
ของการพิจารณาสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาคือใช้ระยะเวลานาน โดยมีหลาย
สาเหตุ เช่น
1)หน่วยงานเจ้าของโครงการจ้างที่ปรึกษามาทาการศึกษาโดยเดาเอาว่า
คณะกรรมการจะพิจารณาอะไร ส่วนใหญ่ไม่ครบ และไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านจริงๆ เช่นเรื่องสมุทรสาสตร์เมืองไทยมีแค่ 6 คน ส่วนหนึ่งก็เป็น
กรรมการไปแล้ว
2) กรรมการรับเล่มการศึกษามา ก็เลยมีคาถามมาก บางครั้งถามเกินไปก็มี
ผลก็คือ ตีกลับการศึกษาไปกับมาหลายครั้ง ทาไปก็ถูกถามอีก จึงใช้เวลา
หลายปี
สรุป : พรบ. EEC แก้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ลดขั้นตอน โดย
1) ขอมีคณะกรรมการผู้ชานาญการเฉพาะ เพื่อ ขอความเห็นก่อนว่า
โครงการนี้ต้องศึกษาอะไรบ้าง คือขอข้อสอบไปอ่านก่อน
2) จ้างที่ปรึกษาที่ตรง ตอบตรงคาถาม
3) ถ้าคนไทยไม่เชี่ยวชาญ ให้เสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ให้
กรรมการเห็นชอบก่อนจ้าง
4) ในกระบวนทางาน กรรมการต้องทางานหนักมากขึ้น ก็ให้จัด

คาถาม

13.ทาไมให้ความสาคัญกับ
รัฐมนตรีว่าการกลาโหม เป็น
องค์ประกอบของ
คณะกรรมการนโยบาย

14 วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน

คาตอบ
ค่าตอบแทนให้เป็นพิเศษ
5)เมื่อกรรมการเห็นว่าเอกสารเอกสารการศึกษาครบถ้วน ขอให้พิจารณา
ให้เสร็จใน 120 วัน
ท่านนายกฯ ชี้แจง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญญจร ที่จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า EEC เน้นการพัฒนามิติเศรษฐกิจและมิติ
สังคม ดังนั้น จึงกาหนดกรรมการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนกระทรวง
อื่น อาจตั้งคณะทางานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ ส่วนที่เพิ่ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากมีความจาเป็น และเกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ทางทหาร และความมั่นคง ประกอบกับ คณะกรรมการ กรศ.มีผู้แทน
จาก 4 เหล่า ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และ
ประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยใน มาตรา ๖๓ กาหนดไว้ว่าเงินกองทุนให้ใช้
จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
-เพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชน รวมตลอดทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ หรื อ
เยี ย วยาประชาชนและชุ ม ชน บรรดาที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการ
พั ฒ นาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คานึงถึงความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย
- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่
อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้คานึงถึง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
-ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ประเด็นคาถามเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2561

1.ข่าวการบิดเบือนข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... ในประเด็นที่ว่ามีการอนุญาตให้
ต่างชาติซื้อและถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินได้เบ็ดเสร็จ ให้สิทธิชาวต่างด้าวทางานโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จากัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพ รวมถึงการโอนเงินข้ามชาติที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
คาตอบ
1. ให้สิทธิชาวต่างด้าวทางานโดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ
มาตรา 55 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ได้รับอนุญาต (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด) ให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 54(1) (ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ) 54(2) (ผู้บริหารหรือผู้ชานาญการ) มีสิทธิทางานตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสืออนุญาตของเลขาธิการมี
สถานะเป็นใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
สรุป สิทธิในการทางานของคนต่างด้าว ในราชอาณาจักร จะให้เฉพาะผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ (เขตเล็ก) และให้ผู้เฉพาะผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหรือผู้ชานาญการ โดยมีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการนโยบาย กาหนด และมีสิทธิทางานตาแหน่ง ตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ
อานวยความสะดวก และชักชวนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้ามาทางาน และถ่ายทอดความรู้ให้คนไทย
มาตรา 59 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษอื่นใด ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้
1. ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพ ใดมีกฎหมายกาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติ
ไทยหรื อ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าต จดทะเบี ย น หรื อ รั บ รองก่ อ นการประกอบวิ ช าชี พ ตามกฎหมายแล้ ว
คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้นใน
ประเทศที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด (ต้องมีการกาหนดประเทศก่อน) สามารถประกอบวิชาชีพนั้น เพื่อกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
สรุป การประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 59 (1 ) คณะกรรมการนโยบายประกาศให้ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาต
จดทะเบียนและรับรองวิชาชีพ จากประเทศที่กาหนด ประกอบวิชาชีพในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กาหนด ทั้งเพื่อให้สามารถรองรับ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงให้เข้ามาทางานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ(เขตเล็ก)ได้
2. การโอนเงินข้ามชาติที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ
มาตรา 58 ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับสิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน มี
สิทธิ ดังต่อไปนี้
1.ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
2.สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หมายความว่า

ให้ผู้ประกอบการสามารถถือบัญชีเงินตราต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องรีบแลกเป็นบาท และสามารถให้เงินตรา
ต่างประเทศนั้นใช้ชาระค่าสินค้าและบริการภายในเขตส่งเสริมได้
สาเหตุที่ให้สิทธิประโยชน์ข้อนี้เพราะ
1) โดยข้อเท็จจริงนักลงทุนต่างชาติปรกติจะไม่นาเงินตราต่างประเทศเข้ามาในไทยหากบังคับให้ต้องแลกเป็น
บาท นอกจากนั้น การชาระค่าสินค้ามักจะทาโดยใช้ธนาคารในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศเพราะไม่
ต้องการแลกเป็นบาท ดังนั้นการเปิดให้สิทธิเรื่องนี้จะทาให้ประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศเข้ามา และ
สามารถเห็นการชาระค่าสินค้าได้ภายในประเทศ
2) ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยมีเงินสารองระหว่างประเทศมากเพียงพอที่จะอานวยความสะดวกใน
ด้านนี้ให้กับธุรกิจส่งเสริมคือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใน EEC ได้ การดาเนินการครั้งนี้จึงเป็นกระบวนการ
ทีจ่ ะปรับปรุงระบบการเงินในประเทศ
3) อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเงิน ธปท.สามารถเข้ามากากับดูแลได้ทันที

