สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ก. กรณีเริ่มแรก
๑.๑ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนประสำนกำรพัฒนำพื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษ (สปพ.)ได้เ ชิญ หน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งรวม ๑๐ หน่ว ยงำน ซึ่ง อำจได้รับ ผลกระทบจำกร่ำ ง
กฎหมำยจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรลงทุนในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออกเข้ำร่วมประชุม
เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ในวั น ที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งประชุ ม ชุ ณ หะวั ณ กระทรวง
อุตสำหกรรม และในวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งจำกผลกำรประชุมดังกล่ำวไม่มีหน่วยงำนใดคัดค้ำนกำรออกกฎหมำยจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้ำนกำรลงทุนในพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก โดยผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนกรมศุลกำกร
ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้เสนอข้อคิดเห็นบำงประกำร และเสนอขอปรับแก้เล็กน้อย
๑.๒ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนประสำนกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ใ นเขตพั ฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวม ๑๗ หน่วยงำน เมื่อวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๙
และวันที่ ๑๑ สิ ง หำคม ๒๕๕๙ เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมเห็ น ต่ อ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ พื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษภำคตะวั น ออก พ.ศ. .... เพื่ อ ประกอบกำรน ำเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ต่ อ ไป ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ (คบพ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ข. กรณีได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๑.๓ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ควำมเห็ น ต่อ ร่ ำงพระรำชบั ญญัติ พื้น ที่เ ขตเศรษฐกิ จพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยกระทรวงกำรคลัง กระทรวง
กำรต่ำงประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกระทรวงคมนำคม กระทรวงพำณิช ย์
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงแรงงำน กระทรวงสำธำรณสุ ข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ ส ำนัก งำน ก.พ.ร. ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน สำนักงบประมำณ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และฝ่ำยกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ รวม ๑๗ หน่วยงำน โดยมีหน่วยงำนที่มีควำมเห็น
แจ้งกลับมำยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รวม ๑๓ หน่วยงำน
๑.๔ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....ซึ่งเป็นร่ำงฉบับที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ประกอบด้วยกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
/กระทรวง...

๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกระทรวงคมนำคม กระทรวงพำณิช ย์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย กระทรวง
แรงงำน กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สำนักงำน ก.พ.ร. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
สำนักงบประมำณ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ รวม ๑๙ หน่วยงำน โดยมี
หน่วยงำนที่มีควำมเห็นแจ้งกลับมำยังเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รวม ๑๑ หน่วยงำน
๑.๕ กนอ. จั ด ให้ มี ก ำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น โดยผ่ ำ นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กนอ. (http://www.ieat.go.th) ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕
มิถุนำยน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกำรดำเนิ นกำรตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔
เมษำยน ๒๕๖๐ โดยเห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงกำรจั ด ทำและกำร
เสนอร่ ำ งกฎหมำยตำมบทบั ญ ญั ติ ม ำตรำ ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย และ
หลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist) ต่อไป (สำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำได้ มี ห นั งสื อ ที่ นร ๐๙๐๕/๑๗๐ ลงวั น ที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐ แจ้ ง ให้
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมดำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบต่อร่ำง
พระรำชบัญญัติกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่ำงพระรำชบัญญัติเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. และร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... แล้ว ให้
รำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำว พร้อมกับจัดทำคำชี้แจงกำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำร
ตรำพระรำชบั ญญัติ (Checklist) ส่ งกลั บ มำยัง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อเป็นข้อมู ล
ประกอบกำรตรวจพิจำรณำต่อไป)
ทั ้ ง นี ้ ผ ล ก ำ ร ร ั บ ฟ ั ง ค ว ำ ม ค ิ ด เ ห ็ น ด ั ง ก ล่ ำ ว ใ น ส ่ ว น ข อ ง ร ่ ำ ง
พระรำชบั ญ ญั ติ เ ขตพัฒ นำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... มีผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นจำนวน ๔
รำยซึ่งเห็นด้วยกับหลักกำรและเหตุผลของร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอบำงประกำรใน
บำงประเด็นเท่ำนั้น
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความเห็นแต่ละครั้ง
ได้ดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของส่วนงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม ๗ ครั้ง ดังนี้
๒.๑ รับฟังควำมคิดเห็น จำกหน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ อ งรวม ๑๐ หน่ว ยงำน
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ กระทรวงอุตสำหกรรม และในวันที่ ๒๐
มิถุนำยน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ กนอ.
๒.๒ รับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวม ๑๗ หน่วยงำน เมื่อ
วันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๑ สิ ง หำคม ๒๕๕๙
๒.๓ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึง ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงควำมคิดเห็นต่อ ร่ำงพระรำชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙
/๒.๔ สำนัก...

๓
๒.๔ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....ซึ่งเป็นร่ำงฉบับที่ สคก.
ตรวจพิจำรณำแล้ ว เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ในครำว
ประชุมวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๐
๒.๕ กนอ. จั ด ให้ มี ก ำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น โดยผ่ ำ นระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กนอ. (http://www.ieat.go.th) ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕
มิถุนำยน ๒๕๖๐ รวม ๑๗ วัน
๓. พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
จำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อ ง และทุกพื้นที่โดยผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของ กนอ.
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
เฉพำะกรณีตำมร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ....ซึ่งเป็น
ร่ำงฉบับที่ สคก. ตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมวันที่ ๑๑
เมษำยน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ได้แก่
๔.๑ กระบวนกำรพิ จำรณำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมส ำหรั บ
โครงกำรหรือกิจกำรที่ดำเนิ นกำรภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก โดยกำหนดให้คณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือกิจกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะได้ และในกรณีที่ไม่มีผู้ชำนำญกำรศึกษำ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรหรือกิจกรรมใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติมีหน้ำที่อนุญำตให้มีผู้ชำนำญกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยไม่ให้
นำบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและกำรอนุญำตเป็นผู้ชำนำญกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะมีสิทธิ
ทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่ งชำติ มำใช้ บั งคั บ เพื่ อให้ กระบวนกำรในกำรพิ จำรณำและจั ดท ำรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงกำรหรือกิจกำรเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็นไปอย่ำง
รวดเร็ วและบรรลุ ตำมวั ตถุประสงค์ของกำรดำเนินนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหำในเรื่องของกำรขำดแคลนผู้ชำนำญกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำม
สภำพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ร่างมาตรา ๘)
๔.๒ กรณีกำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำยมีอำนำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง
เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้มีกำรดำเนินกำรเพื่อปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือคำสั่ง ที่
เป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก หรื อเสนอให้มีกฎหมำยขึ้นใหม่
เพื่อให้กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ (ร่างมาตรา ๙)

/๔.๓ กรณี...

๔
๔.๓ กรณีกำรคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิกำรพนั กงำนและลูกจ้ำง โดยต้องได้รับกำร
คุ้มครองและประโยชน์ต อบแทนโดยรวมไม่น้อ ยกว่ำ ที่กำหนดไว้ใ นกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรคุ้มครอง
แรงงำน กฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน (ร่างมาตรา ๑๔)
๔.๔ กรณีก ำรจัด ท ำแผนภำพรวมเพื ่อ กำรพัฒ นำเขตพัฒ นำพิเ ศษภำค
ตะวัน ออก แผนกำรใช้ ป ระโยชน์ใ นที่ดิน ในภำพรวม แผนพัฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนและระบบ
สำธำรณูป โภค แผนกำรดำเนิน งำน รวมตลอดทั้ง แผนผัง กำรใช้ป ระโยชน์ใ นที่ดิน และแผนผัง
กำรพัฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนและระบบสำธำรณูป โภคใหม่ เพื่อ ให้ห ลัก กำรและขั้น ตอนในกำร
จัดทำแผนต่ำง ๆ ดังกล่ำว มีควำมเหมำะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับกรณีกำรจัดทำแผนผังกำร
ใช้ป ระโยชน์ใ นที ่ดิน และแผนผัง กำรพัฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนและระบบสำธำรณูป โภคให้
สอดคล้อ งกับ แผนภำพรวมนั ้น ได้ก ำหนดให้เ ป็น หน้ำ ที ่ข องส ำนัก งำนร่ว มกับ หน่ว ยงำนที่
เกี่ย วข้อ งซึ่ง รวมถึง กรมโยธำธิก ำรและผัง เมือ งร่ว มกัน ดำเนิน กำรจัด ทำแผนผัง ทั ้ง สองฉบับ
ดังกล่ำวตั้งแต่ต้นเพื่อมิให้เกิดประเด็น ปัญหำข้อขัดแย้ง รวมทั้งเพื่อให้กำรจัดทำระบบโครงสร้ำง
พื้น ฐำนต่ำ ง ๆ ในเขตพัฒ นำเศรษฐกิจ พิเ ศษภำคตะวัน ออกมีก ำรบูร ณำกำร และเชื่อ มโยงกัน
อย่ำงเป็นระบบ (ร่างมาตรา ๒๙)
๔.๕ กำหนดที่กำหนดว่ำ แผนผัง กำรใช้ป ระโยชน์ใ นที่ดิน และแผนผัง กำร
พัฒ นำโครงสร้ำ งพื้น ฐำนและระบบสำธำรณูป โภคที่จัด ทำขึ้น ตำมร่ำ งพระรำชบัญ ญัตินี้เ ป็น ผัง
เมือ งรวมตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรผัง เมือ งส ำหรับ แต่ล ะจัง หวัด ที่อ ยู่ใ นเขตพัฒ นำพิเ ศษภำค
ตะวันออก โดยแผนผังดังกล่ำวให้มีผ ลใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดเวลำสิ้นอำยุ ทั้งนี้ เพื่อไม่ ให้กำร
ใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ในพื้น ที่เขตพัฒ นำพิเ ศษภำคตะวันออกมีควำมไม่ส อดคล้องกับผังเมืองรวมที่มี
ผลใช้บัง คับ อยู่ก่อ น อัน อำจจะทำให้เ กิด ประเด็น ปัญ หำข้อ กฎหมำยได้ รวมทั้ง เพื่อ ให้แ ผนผัง
ดัง กล่ำ วมีส ถำนะเทีย บเท่ำ ผัง เมือ ง ซึ ่ง หำกบุค คลใดใช้ป ระโยชน์ใ นที ่ด ิน ผิด ไปจำกแผนผัง
ดังกล่ำวย่อมมีควำมผิ ดตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรผั งเมือง (ร่างมาตรา ๓๐)
๔.๖ กรณีที่กำหนดให้ ใ นระหว่ำ งกำรจัด ทำแผนผัง ตำมมำตรำ ๓๐ มิใ ห้นำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองมำใช้บังคับแก่กำรจัดทำแผนผังนั้น และคณะกรรมกำรนโยบำยจะมี
มติให้ห น่ว ยงำนที่เกี่ย วข้องดำเนิน กำรตำมนโยบำยและแผนตำมมำตรำ ๒๙ ในเรื่องใดไปพลำง
ก่อนก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๑)
๔.๗ กรณีที่กำหนดให้ แ ผนผัง ที่จัด ทำขึ้น ตำมมำตรำ ๓๐ เมื่อ ได้รับ ควำม
เห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยและคณะรัฐ มนตรีอ นุมัติแ ล้ว ให้ผ ัง เมือ งตำมกฎหมำย
ว่ำ ด้ว ยกำรผัง เมือ งในส่ว นที ่ใ ช้บ ัง คับ ในเขตพัฒ นำพิเ ศษภำคตะวัน ออกอ ยู ่ก ่อ นวัน ที่
คณะรัฐ มนตรีม ีม ติอ นุม ัต ิแ ผนผัง นั ้น เป็น อัน ยกเลิก ไป และให้ก รมโยธำธิก ำรและผัง เมือ ง
ดำเนิน กำรจัดทำผังเมืองขึ้น ใหม่ใ ห้ส อดคล้อ งกับ แผนผัง ดังกล่ำ ว ในระหว่ำงที่ยังจัด ทำผังเมือ ง
ไม่แ ล้ว เสร็จ ให้ถือ ว่ำ แผนผัง ที่ค ณะรัฐ มนตรีอ นุมัติเ ป็น ผัง เมือ งรวมตำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยกำร
ผัง เมือ งสำหรับ แต่ล ะจัง หวัด ที่อ ยู่ใ นเขตพัฒ นำพิเ ศษภำคตะวัน ออก โดยผัง เมือ งรวมดัง กล่ำ ว
ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดเวลำสิ้ นอำยุ (ร่างมาตรา ๓๒)
/๔.๘

กรณี...

๕
๔.๘ กรณีที ่ก ำหนดให้ส ำนัก งำนได้ร ับ ยกเว้น ค่ำ ธรรมเนีย มในกำรจด
ทะเบีย นสิท ธิแ ละนิติก รรมเกี่ย วกับ ที่ดิน และอสัง หำริม ทรัพ ย์ เนื่อ งจำกกำรได้ม ำซึ่ง ที่ดิน หรือ
อสัง หำริม ทรัพ ย์ข องส ำนัก งำนนั ้น เป็น ไปเพื ่อ ประโยชน์แ ก่ก ำรพัฒ นำเขตพัฒ นำพิเ ศษ ภำค
ตะวันออก (ร่างมาตรา ๓๔)
๔.๙ กรณีเ พิ ่ม อ ำนำจของคณะกรรมกำรนโยบำยในกำรพิจ ำรณำอนุม ัติ
อนุญำต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทำน ตำมกฎหมำยบำงฉบับ ได้แก่ ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ ลงวัน ที่ ๒๖ มกรำคม พุท ธศัก รำช ๒๕๑๕ เว้น แต่ใ นส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ อำนำจหน้ำ ที่ข อง
กระทรวงกำรคลัง กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรเดิน เรือ ในน่ำ นน้ำไทย กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรชลประทำน
หลวง กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรประกอบกิจ กำรพลัง งำน กฎหมำยว่ำ ด้ว ย ทำงหลวงสัม ปทำน
กฎหมำยว่ำ ด้ว ยพลัง งำนนิว เคลีย ร์เ พื่อ สัน ติ รวมทั้ง กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรอื่น ใดที่กำหนดในพระ
รำชกฤษฎีกำ ทั้งนี้ เพื่อเป็น กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจกำรและผู้อยู่อำศัยในเขต
พัฒ นำพิเ ศษภำคตะวัน ออกที่จ ะได้รับ บริก ำรจำกภำครัฐ ที่ส ะดวก รวดเร็ว และลดภำระแ ละ
ขั้นตอนในกำรติดต่อกับหน่ว ยงำนภำครัฐ (ร่างมาตรา ๓๗)
๔.๑๐ กรณีที่กำหนดรำยชื่อกฎหมำยที่กำหนดให้เ ลขำธิกำรมีอำนำจในกำร
อนุมัติ อนุญ ำต ออกใบอนุญ ำต หรือ ให้ค วำมเห็น ชอบ หรือ รับ จดทะเบีย นหรือ รับ แจ้ง ตำม
กฎหมำย ได้แ ก่ กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรขุด ดินถมดิน กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรควบคุมอำคำร กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจดทะเบีย นเครื่องจักร กฎหมำยว่ำด้ว ยกำรสำธำรณสุข กฎหมำยว่ำด้ว ยคนเข้ำเมือง
เฉพำะเพื่อกำรอนุญ ำตให้ค นต่ำงด้ำวอยู่ต่อ ในรำชอำณำจัก ร กฎหมำยว่ำ ด้ว ยทะเบีย นพำณิช ย์
กฎหมำยว่ำด้ว ยโรงงำน และกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรจัดสรรที่ดิน รวมทั้งกำหนดให้ส ำมำรถกำหนด
กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรอื่น ใดตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีก ำเพิ่ม เติม ได้ เพื่อ ให้ก ำรดำเนิน งำน
ของสำนักงำนมีควำมยืดหยุ่น และคล่องตัว ยิ่งขึ้น และเป็น กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรอนุมัติ
อนุญำตแก่ผู้ประกอบกิจ กำรและผู้ อยู่อำศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างมาตรา ๔๓)
๔.๑๑ กรณีที่กำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้ ผู้ประกอบกิจกำรภำยในเขต
ส่ง เสริม เศรษฐกิจ พิเ ศษมีสิท ธิไ ด้ ร ับ ยกเว้น หรือ ลดหย่อ นภำษีอ ำกรตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำร
ส่ง เสริม กำรลงทุน เพื่อ ประโยชน์แ ห่ง กำรนี้ กำรใดที่ก ฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรส่ง เสริม กำรลงทุน
ก ำ ห น ด ใ ห้เ ป็น อ ำ น ำ จ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ส่ง เ ส ริม ก ำ ร ล ง ทุน ใ ห้ เ ป็น อ ำ น ำ จ ข อ ง
คณะกรรมกำรนโยบำย โดยคณะกรรมกำรนโยบำยจะกำหนดหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ำร
ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้แตกต่ำงจำกที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้ว ยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
และกำหนดสิท ธิป ระโยชน์ ประเภท และขนำดของกิจ กำรให้แ ตกต่ำ งไปจำกที่ค ณะกรรมกำร
ส่ง เสริม กำรลงทุน ก ำหนดไว้ก ็ไ ด้ ไม่ว ่ำ จะเป็น กำรให้ส ิท ธิป ระโยชน์ม ำกกว่ำ หรือ น้อ ยกว่ำ ที่
คณะกรรมกำรส่ง เสริม กำรลงทุน ก ำหนดไว้
นอกจำกสิท ธิต ำ มว รรคหนึ ่ง แล้ว
คณะกรรมกำรนโยบำยอำจกำหนดให้ผู้ป ระกอบกิจ กำรในเขตส่ง เสริม เศรษฐกิจ พิเ ศษทั้ง หมด
หรือ บำงรำยได้รับ ประโยชน์เ ช่น เดีย วกับ ผู้ป ระกอบกำรในเขตปลอดอำกร คลัง สิน ค้ำ ทัณ ฑ์บ น
และเขตประกอบกำรเสรี ก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๖)
/ ๔.๑๒

กรณี...

๖
๔.๑๒ กรณีที่กำหนดให้ ค ณะกรรมกำรนโยบำยมีอำนำจประกำศให้ผู้นำของ
เข้ำหรือผู้ส่งของออกซึ่งประกอบกิจ กำรในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน โดยจะกำหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้ว ย
ก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๗)
๔.๑๓ กรณีที ่ก ำหนดให้ ผู ้ป ระกอบกิจ กำรหรือ อยู ่อ ำศัย ในเขตส่ง เสริม
เศรษฐกิจ พิเ ศษ มีส ิท ธิไ ด้ร ับ ยกเว้น ไม่ต ้อ งปฏิบ ัต ิต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรควบคุม กำร
แลกเปลี่ย นเงิน ทั้ง หมดหรือบำงส่ว น โดยคณะกรรมกำรจะกำหนดเงื่อ นไขให้ต้อ งปฏิบัติไ ว้ด้ว ย
ก็ได้ และสำมำรถใช้เงินตรำต่ำงประเทศเพื่อชำระค่ำสินค้ำหรือบริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกิจกำร
ในเขตส่งเสริมพิเศษตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยกำรกำหนดเงื่อนไข
และหลัก เกณฑ์ด ัง กล่ำ วให้ค ณะกรรมกำรนโยบำยหำรือ กั บ ธนำคำรแห่ง ประเทศไทยก่อ น
(ร่างมาตรา ๕๘)
๕. ความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงส่วนงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมเห็น
ต่อ ร่ำ งพระรำชบัญ ญัติเ ขตพัฒ นำพิเ ศษภำคตะวัน ออก พ.ศ. ....ซึ่ง เป็น ร่ำ งฉบับ ที่ สคก. ตรวจ
พิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีในครำวประชุมวันที่
๑๑ เมษำยน ๒๕๖๐ และกรณี ที่ กนอ. จั ดให้ มี กำรรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นโดยผ่ ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ กนอ. (http://www.ieat.go.th) ในระหว่ำงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕
มิถุนำยน ๒๕๖๐ โดยมีควำมเห็นและข้อสังเกต ดังต่อไปนี้
๕.๑ คณะรัฐมนตรี มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) เพื่อให้มีกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออกใช้บังคับให้
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เห็นควรเสนอคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติพิจำรณำใช้อำนำจของ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ออกคำสั่งตำมมำตรำ ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ประกอบกับมำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗
๒) ควรกำหนดให้คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
มีอำนำจในกำรกำหนดนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ส่วนกำรดำเนินกำร
ตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรให้เป็นหน้ำที่และอำนำจของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓) คว รเพิ่ ม รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรก ระทรว งเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ในร่ำงมำตรำ ๑๐
๕.๒ กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
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๑) ประเด็นที่หนึ่ง ร่ำงมำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๒ กำหนดให้
ส ำนั กงำนและหน่ ว ยงำนที่เกี่ ย วข้องจั ดท ำแผนผั งกำรใช้ ประโยชน์ที่ ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน และ
สำธำรณูป โภคให้ แล้ ว เสร็ จ ภำยใน ๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรนโยบำยให้ ควำมเห็ นชอบแผน
ภำพรวม โดยมิให้นำกระบวนกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองมำใช้บังคับ แต่ให้ดำเนินกำรตำมมติ
ของคณะกรรมกำรนโยบำย และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วให้ยกเลิกผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรผังเมืองทั้งหมดโดยให้แผนผังดังกล่ำวเป็นผังเมืองรวมนั้น เห็นว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๗๒ (๒) ได้กำหนดให้มีกำรวำงผังเมืองทุกระดับ และบังคับให้เป็นไปตำม
ผังเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำเมืองให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ และ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๘ ฉ ประกอบกับกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้อำนำจ
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง โดยพระรำชบัญญัติ
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดหน้ำที่ให้กรมโยธำธิกำรและผังเมือง หรือเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
เป็น ผู้วำงผังเมืองและกำหนดกระบวนกำรวำงผังเมืองให้ต้องมีกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชน โดยคณะกรรมกำรผังเมืองเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบ ตลอดจนมีกระบวนกำรปิดประกำศ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไขข้อกำหนดของร่ำงผังเมืองรวม
ฉะนั้ น หำกกำหนดให้ ไม่ ต้องดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรของกฎหมำย
ดังกล่ำว หลักกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ อำจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย รวมทั้งกำร
จัดทำแผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินฯลฯ ที่ครอบคลุมทั้ง ๓ จังหวัดซึ่งมีเขตพื้นที่ขนำดใหญ่ (ประมำณ
๑๓,๒๖๖ ตำรำงกิโลเมตร) ต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก กำรจัดทำให้มีร ำยละเอียด
สมบู ร ณ์ค รบถ้ว นในทุ กด้ ำนต้ องใช้เ วลำนำนหำกมีก ำรเร่ง รีบจั ดท ำโดยไม่ ดำเนิน กำรให้ ล ะเอีย ด
รอบคอบอำจส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่ทั้ง ๓ จังหวัด ทั้งนี้ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดดังกล่ำว กรม
โยธำธิกำรและผังเมืองมีผังเมืองรวมระดับจังหวัดครบถ้วนแล้ว และมีกำรวำงผังเมืองรวมระดับเมือง
และชุมชนจำนวน ๒๙ ผัง จึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกผังดังกล่ำว แต่สมควรให้สำนักงำนพิจำรณำกำหนด
พื้นที่พัฒนำและหำกมีข้อขัดข้องไม่ส อดคล้ องกับผั งเมืองรวมที่มีอยู่ ก็ส ำมำรถที่จะดำเนินกำรแก้
ผังเมืองรวมได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง มำตรำ ๒๖/๑ และกระทรวงมหำดไทยสำมำรถเร่งรัด
กำรดำเนินให้รวดเร็วได้ มีกำรเสนอแก้ไขผังเมืองรวมโดยออกเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทย รวมทั้งมี
มำตรกำรจูงใจในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรผังเมืองฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของ สคก.
๒) ประเด็น ที่ส อง ตำมร่ำงมำตรำ ๔๑ วรรคสำม เห็นว่ำกำรกำหนดให้
ผังเมืองรวมสิ้น ผล กำรใช้บังคับ อำจเกิด ช่องว่ำ งในกำรบังคับใช้กฎหมำยผังเมือ งได้ หำกเห็นว่ำ
ผัง เมืองรวมที่ใช้บังคับอยู่ส่วนใด ไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำ ก็สำมำรถที่จะดำเนินกำรแก้ไข
ผังเมืองรวมได้ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๒๖/๑
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๓) ประเด็นที่สำม ร่ำงมำตรำ ๔๓ วรรคสี่ กำรให้อำนำจเลขำธิกำรเสนอต่อ
คณะกรรมกำรนโยบำยเพื่ อ กำหนดหลั ก เกณฑ์ ฯ ใหม่ แ ทนหลั ก เกณฑ์ ฯ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรควบคุมอำคำร และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและกำรถมดิน นั้นได้หำกหลักเกณฑ์ไม่เหมำะสม
เห็นว่ำหลักเกณฑ์เงื่อนไขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินถมดิน
โดยส่ ว นใหญ่ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ควำมมั่ นคงแข็ ง แรง ควำมปลอดภั ยของประชำชน หำกมอบให้
หน่วยงำนอื่นกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขขึ้นใหม่ อำจส่งผลต่อควำมปลอดภัยของประชำชน ดังนั้น
กำรแก้ไขควรดำเนินกำรเฉพำะประเด็นกำรอำนวยควำมสะดวกจะมีควำมเหมำะสมกว่ำ สำหรับกรณี
กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องควำมมั่นคงแข็งแรงและควำมปลอดภัย ควรต้องคงให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของ
หน่วยงำนตำมกฎหมำยดังกล่ำวต่อไป
๕.๓ กระทรวงแรงงาน เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
สคก. ยังไม่ได้ปรับปรุงถ้อยคำตำมที่กระทรวงแรงงำนเคยเสนอให้ปรับปรุง
ไปแล้ว ซึ่งหำกไม่ดำเนินกำรอำจทำให้ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีข้อขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมำยที่กระทรวง
แรงงำนบังคับ ใช้อ ยู่ได้ จึงเห็น ควรให้ สคก. ดำเนินกำรปรับปรุงถ้อ ยคำตำมที่กระทรวงแรงงำน
เสนอให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ำสู่กระบวนกำรในขั้นตอนต่อไป
๕.๔ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
ร่ำงพระรำชบัญญัติพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... มำตรำ ๕๕
และมำตรำ ๕๘(๒) สำหรับ กำรกำหนดหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรส่ งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกที่สำมำรถแตกต่ำงจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน และหำก
พิ จ ำรณำรวมถึ ง กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของประเทศส ำหรั บ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยด้วยนั้น มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมถึงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและควำมคุ้มค่ำ
ในกำรให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุน และกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องต่อเนื่องเชื่อ มโยงกัน และเป็น ไปในทิศ ทำงเดีย วกัน อันจะส่ง ผลต่อ ควำมเชื่อ มั่นของ
นักลงทุน มิให้เกิดควำมสับสนต่อกำรพิจำรณำวำงแผนกำรลงทุน เนื่องจำกกำรลงทุนภำคเอกชน
เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
๕.๕ สานักนายกรัฐมนตรี เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
กรณีเกี่ยวกับกระบวนกำรตรำกฎหมำยที่กำหนดให้ก่อนกำรตรำกฎหมำย
ทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง (ประชำชน) วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำร
วิเครำะห์นั้นต่อประชำชนและนำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้ นตอน
ตำมควำมนัยมำตรำ ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ซึ่งหำก
ร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จ มิได้
ดำเนินกระบวนกำรขั้นตอนตำมนัยดังกล่ำวแล้วกรณีก็จักมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
/๕.๖ สำนัก...

๙
๕.๖ สานักงบประมาณ เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
ให้กระทรวงอุตสำหกรรมเตรียมควำมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำ
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมตำมขั้นตอนต่อไป
๕.๗ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
ธปท. ยังมีข้อกังวลในกำรที่จะให้คณะกรรมกำรนโยบำยเป็นผู้ออกประกำศ
กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขให้ถือปฏิบัติแทน ธปท. ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
เพรำะอำจจะทำให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมำยที่จะมีผลต่อกำรดูแลเสถียรภำพกำรเงินของประเทศ และ
ถ้ำหำกเกิดวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงิน ธปท. อำจจะไม่สำมำรถกำกับดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ำยระหว่ำง
ประเทศและอัตรำแลกเปลี่ยนได้ทันกำรณ์ ดังนั้น เพื่อให้ ธปท. สำมำรถออกมำตรกำรในกำรกำกับ
ดูแลธุร กรรมที่เกี่ย วข้องกับเงิน ตรำต่ำงประเทศได้ทันกำรณ์โ ดยรวมศูนย์ไว้ที่กฎหมำยฉบับเดียว
(พระรำชบัญญัติควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน) จึงขอให้พิจำรณำยกเลิกควำมในมำตรำ ๕๗ ข้ำงต้น และ
ธปท. จะได้หำรือร่วมกับคณะกรรมกำรนโยบำยในกำรออกหลักเกณฑ์ภำยใต้พระรำชบัญญัติควบคุม
กำรแลกเปลี่ ย นเงิ น ฯ เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นกำรทำธุ ร กรรมทำงกำรเงิ น แก่ ผู้ ป ระกอบกำร
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเป็นพิเศษต่อไป
๕.๘ กระทรวงการคลัง มีข้อสังเกต
กรณีกำรกำหนดสิทธิประโยชน์ทำงภำษีและกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินเป็น
กำรให้สิทธิประโยชน์มำกกว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกำรยกเว้นไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เกี่ ย วข้ อ งอำจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบและช่ อ งโหว่ ใ นกำรก ำกั บ ดู แ ลในเรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว ทั้ ง นี้
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ควรกำหนดเฉพำะนโยบำย และให้หน่วยงำนที่
รับผิดชอบรับไปดำเนินกำรในทำงปฏิบัติต่อไปจะเป็นกำรเหมำะสมกว่ำ
๕.๙ กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) กำรให้อำนำจสำนักงำนฯ ตำมมำตรำ ๒๘ (๙) และกำรให้สิทธิประโยชน์
แก่ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรหรือผู้อำศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตำมมำตรำ ๔๓(๕) นั้น
ควรมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีกำร และเงื่อนไขโดยคำนึงถึงข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรนำของ
ต้องห้ำมเข้ำมำและส่งออกไปนอกรำชอำณำจักร ของต้องห้ำมในกำรนำผ่ำนสินค้ำได้ใช้ได้สองทำง
รวมทั้งสิน ค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ ขยำยอำวุธที่มีอำรุภ ำพทำลำยล้ำงสูงประกอบด้วย ซึ่งขณะนี้
กระทรวงพำณิช ย์อยู่ร ะหว่ำ งเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรค้ำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรแพร่ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติในหลักกำร
๒) กรณีกำรมอบหมำยให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก หรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
มำมอบหมำยในเรื่องกำรอนุมัติ อนุญำต ออกใบอนุญำต ให้ควำมเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือ
รับแจ้งตำมกฎหมำย มีควำมเห็นดังนี้
/๒.๑) อำนำจ...

๑๐
๒.๑) อำนำจในกำรอนุมัติ อนุญำต ออกใบอนุญำต ให้ควำมเห็นชอบ
หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์ อำจไม่สอดคล้องกับหลักกำร
กระจำยอำนำจที่กำหนดให้ถ่ำยโอนภำรกิจในกำรรับจดทะเบียนพำณิชย์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรกระจำยอำนำจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบำลและองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลแล้ว
๒.๒) อำนำจในกำรอนุมัติ อนุญำต ออกใบอนุญำตให้ ควำมเห็ นชอบ
หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตำมกฎหมำยอื่น ซึ่งอำจหมำยควำมรวมถึงกำรอนุญำตให้คนต่ำงด้ำว
ประกอบธุรกิจด้วยนั้น เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนด
ประเภทธุรกิจไว้ ๓ บัญชี ได้แก่ บัญชีหนึ่ง ธุรกิจที่ไม่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวประกอบกิจกำรด้วยเหตุผล
พิเศษ บัญชีสอง ธุรกิจที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยหรือควำมมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อ
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้ำน หรือทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม บัญชีสาม
ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีควำมพร้อมที่จะแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรกับคนต่ำงด้ำว (มำตรำ ๘) ซึ่งหำก
บัญญัติมอบอำนำจให้เลขำธิกำรฯ มีอำนำจอนุมัติ หรืออนุญำตกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
ย่ อ มถื อ ได้ ว่ ำ ร่ ำ งกฎหมำยฉบั บ ดั ง กล่ ำ วเป็ น กฎหมำยที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ย กเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น กำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว จึงควรคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น กรณีกำรแจ้งขอหนังสือรับรองกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริมกำรลงทุน หรือกรณีได้รับหนังสื ออนุญำตให้ ประกอบ
อุตสำหกรรมหรือประกอบกำรค้ำเพื่อส่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
(มำตรำ ๑๒) รวมทั้งกรณีมีกฎหมำยเฉพำะบัญญัติเรื่องกำรอนุญำตของคนต่ำงด้ำวไว้เป็นกำรเฉพำะ ก็ให้
ปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นๆ โดยมิ ให้นำกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวมำใช้บังคับ
(มำตรำ ๑๓)
๕.๑๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) ควรพิจำรณำเพิ่มเติมควำมในบันทึกหลักกำรและเหตุผล ตำมที่ขีดเส้นใต้
ดั ง นี้ “....โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรประกอบพำณิ ช ยกรรมและอุ ต สำหกรรมที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้ำงนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่ำว”
๒) ควรพิจำรณำเพิ่มควำมในมำตรำ ๗ (๑) ตำมที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้ “....และ
กำรให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสู ง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และกำรอื่นใดที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำเขตพัฒ นำพิเศษภำคตะวันออกให้ มีประสิทธิภำพ
ปลอดภัย และมั่นคง”

/๓) ควร...

๑๑
๓) ควรพิจำรณำเพิ่มเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติหรือผ่อนปรนกฎหมำย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในกำรนำนวัตกรรมและผลงำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้เพื่อกำรทดลองและทดสอบในเขตพื้นที่ที่กำหนด (Regulatory Sandbox) เพื่อให้มีสนำมทดสอบ
ทดลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่อำจจะไม่สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และหำกพบว่ำนวัตกรรมและผลงำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่นำมำทดสอบ
และทดลองเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำประเทศในภำพรวม จะทำให้
หน่ว ยงำนรัฐ ที่กำกับ ดูแ ลกฎหมำย กฎ ระเบีย บ และข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งมีข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์
เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหรือกำรพัฒนำประเทศ โดยอำศัยบทบัญญัติตำมมำตรำ ๙ ของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้
หรือกฎหมำยอื่นใดในกำรดำเนินกำรต่อไป
๔) กำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๔๐ ควรพิจำรณำกำหนดให้
มีกำรวิเครำะห์ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ (Strategic Area Assessment) ที่คำนึงถึงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุลและกำรมีส่วนร่วม
๕) กำรจัดทำรำยละเอียดของแผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
สำธำรณูปโภคในมำตรำ ๓๐ วรรค ๒ และ วรรค ๓ ควรพิจำรณำเพิ่ม “ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำ”
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๗
๕.๑๑ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ให้ มี รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข เป็ น กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
๒) เห็นควรเพิ่มกรณีกำรดูแลสุขภำพและกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขที่
เป็นปัจจัยพื้นฐำนและมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำประชำกรให้มีสุขภำพแข็งแรง พร้อมสำหรับกำร
แข่งขันกับต่ำงประเทศในด้ำนต่ำงๆ ไว้ในมำตรำ ๓๐ แผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
สำธำรณูปโภคด้วย
๓) กรณีตำมมำตรำ ๘ วรรค ๑ ซึ่งต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนั้น
ควรพิจำรณำให้ครบถ้วนและครอบคลุมโดยเฉพำะด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนในพื้นที่
เป็นหลัก
๕.๑๒ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
กรณีกำรได้มำซึ่งที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อื่นๆ โดยวิธีกำรถมทะเล เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกนั้น ควรมีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ำนน้ำไทยและกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง โดยจะต้องคำนึงถึง
ควำมสมดุล ระหว่ำงผลประโยชน์ ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่ง แวดล้อ มทำงทะเล ตลอดจนผลกระทบที่อ ำจจะเกิด ขึ้น กับ ประชำชนในพื้น ที่ใ นระยะยำว
โดยสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกระบวนกำรตำมกฎหมำยและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
/๕.๑๓ สานัก...

๑๒
๕.๑๓ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นควร
ให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงในประเด็น
๑) มำตรำ ๘ วรรคแรก กรณีควำมว่ำ “....ให้ควำมเห็นชอบรำยงำน....”
ไม่สอดคล้องตำมมำตรำ ๔๗ – มำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจำกโครงกำรหรือ กิจ กำรที่ต้อ งจัด ทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ โครงกำรหรือกิจกำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรัฐร่วมกับเอกชนที่ต้อง
ขออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔๗ และกลุ่มที่ ๒ โครงกำรหรือกิจกำรที่ขออนุญำตจำกทำง
รำชกำรหรื อโครงกำรหรื อกิจกำรของรั ฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรัฐร่วมกับเอกชนที่ไม่ ต้อ งขออนุมัติจ ำก
คณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔๘ – มำตรำ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติฯ และผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรทั้ง ๒ แบบมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้
๑.๑) โครงกำรหรือกิจกำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรัฐร่วมกับเอกชน
ที่ต้องขออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๔๗ คณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรเป็นเพียงให้ควำมเห็น
ประกอบเสนอต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนฯ
๑.๒) โครงกำรหรือกิจกำรที่ขออนุญำตจำกทำงรำชกำร หรือโครงกำร
หรือกิจกำรของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรัฐร่วมกับเอกชนที่ไม่ต้องขออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ
๔๗ วรรคท้ำย และมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ โดยคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรสำมำรถมีมติทั้งให้
ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
๒) เห็น ควรปรับ ปรุง ข้อ ควำมตำมมำตรำ ๘ วรรคแรกของร่ำ ง
พระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. .... อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
๒.๑) ตัดควำม “.... ให้ควำมเห็นชอบ....” ในวรรคแรกออก และแก้ไขเป็น
“....กำรดำเนิน โครงกำรหรือกิจ กำรใดภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกที่ต้องจัดทำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม สุขภำพของประชำชนหรือชุมชนตำมที่มีกฎหมำยกำหนดให้
คณะกรรมกำรสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชำติแ ต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ ช ำนำญกำรเพื่อพิจำรณำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือกิจกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะ....” หรือ
๒.๒ แก้ไขควำมจำก “.... ให้ควำมเห็นชอบ....” เป็น “....ให้ควำมเห็น....”
ดังนี้ “....กำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกำรใดภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกที่ต้องจัดทำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ ผ ลกระทบสิ่ง แวดล้อ ม สุข ภำพของประชำชนหรือ ชุม ชนตำมที่มีก ฎหมำยกำหนด
ให้ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ชำนำญกำรเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นต่อ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรหรือกิจกำรนั้นเป็นกำรเฉพำะ....”
๕.๑๔ คณะกรรมการอานวยการด้านกฎหมาย กกร. (ประกอบด้วยสภำหอกำรค้ำ
แห่ ง ประเทศไทย สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย และสมำคมธนำคำรไทย) เห็ น ชอบ แต่ มี
ข้อสังเกต ดังนี้

/ควรพิจำรณำ...

๑๓
ควรพิ จ ำรณำเพิ่ ม เติ ม ในมำตรำ ๘ กรณี ก ำรก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำร
ผู้ ช ำนำญกำรขึ้ น เป็ น กำรเฉพำะเพื่ อ พิ จ ำรณำรำยงำน EIA/EHIA ของโครงกำรหรื อ กิ จ กำรที่ จ ะ
ดำเนินกำรภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกนั้นเป็นหลักกำรที่ดี และทำให้รำยงำน EIA/EHIA
ได้รับกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนตรงกับลักษณะโครงกำร และเป็นไปอย่ำงรวดเร็วสำหรับ
โครงกำรที่เป็นกิจกำรของรัฐ (ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ โครงกำรร่วมกับเอกชน) แต่หำกใช้บทบัญญัติ
ตำมที่กำหนดไว้ครอบคลุมกับโครงกำรของเอกชน จะไม่ตรงตำมเจตนำรมณ์ของเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก
กกร. จึ ง เห็ น ควรเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ เ ฉพำะเกี่ ย วกั บ กำรพิ จ ำรณำรำยงำน
EIA/EHIA ในส่ว นของโครงกำรภำคเอกชน ให้กระชับ และรวดเร็ว กว่ำกำรดำเนินกำรภำยนอก
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวัน ออก (ตั้งแต่เริ่มต้นกำรทำรำยงำนจนถึงได้รับกำรอนุญำตให้ประกอบ
กิจกำรไม่ควรเกิน ๑ ปี) ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ำย สร้ำงประสิทธิภำพและดึงดูดกำรลงทุน ทั้งนี้
หลักเกณฑ์ดังกล่ำวต้องไม่ได้ลดมำตรกำรป้องกันและรักษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสุขภำพของประชำชนและชุมชนในพื้นที่ด้วย
๕.๑๕ คุณอธิชย์/ธนาวดี/สิริวิมล เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) กรณีตำมร่ำงมำตรำ ๘ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ได้ใช้คำว่ำ “รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” แทนคำว่ำ “รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นควำมที่ใช้ในร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงกฎหมำย
๒) ให้ตัด ควำม “สุขภำพของประชำชนหรือชุมชน” ในร่ำงมำตรำ ๘
วรรคแรก ออก เนื่องจำกตำมนิยำมของกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มำตรำ ๔๖) และประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้ควำม “รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ทั้งสิ้น
๓) ให้ ป รั บ ปรุงข้อควำมในร่ำงมำตรำ ๘ ให้ มีควำมครบถ้ว นตำมคำสั่ ง
หัวหน้ำรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก ดังนี้
๓.๑) มำตรำ ๘ วรรคแรก “....โดยต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รับรำยงำนที่ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติกำหนด....”
๓.๒) มำตรำ ๘ วรรคสอง “ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ช ำนำญกำรศึ ก ษำ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงกำร หรือ กิจ กรรมใด หรือ มีแ ต่ไม่เพียงพอ หรือมีแต่น้อยกว่ำ
สำมรำย ให้ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติมีหน้ำที่อนุญำตให้มีผู้ชำนำญกำรศึกษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว ....”

/๕.๑๖ บริษัท...

๑๔
๕.๑๖ บริ ษัท ปัญ ญาคอนซัล แตนท์ จากัด (โดยนายศุ ภ ชั ย รั กพาณิ ชมณี
(กรรมการผู้จัดการ)) เห็นชอบ แต่มีข้อสังเกต ดังนี้
ในส่ว นขององค์ป ระกอบคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒ นำพิเศษภำค
ตะวัน ออกตำมร่ำงมำตรำ ๑๐ ควรจะมีผู้แทนจำกภำคประชำชนในแต่ล ะจังหวัดเข้ำมำร่ว มด้ว ย
เพื่อจะได้สะท้อนควำมเห็น ควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจะช่วยเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกับ
ประชำชนในพื้นที่โครงกำรด้วย
๖. ค าชี้ แ จงเหตุ ผ ลรายประเด็ น และการน าผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
มาประกอบการพิจารณา
๖.๑ ร่างมาตรา ๘ กรณีกระทรวงสำธำรณสุข มีข้อสังเกตว่ำ กำรดำเนินโครงกำร
หรือกิจกำรภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกตำมร่ำงมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง ควรต้องพิจำรณำ
ให้ครบถ้ว นและครอบคลุมถึงผลกระทบต่อสุ ขภำพของประชำชนในพื้นที่ด้ว ย ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่ร่างมาตรา ๘ ได้กาหนดให้การดาเนินโครงการ
หรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรื อชุมชนตามที่มีกฎหมายกาหนดอยู่แ ล้ว หากกระทรวง
สาธารณสุขประสงค์ที่จ ะให้มีก ารศึกษาผลกระทบอื่น ใดเพิ่ มเติมแล้ว สมควรที่จะเสนอแก้ไ ข
เพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๖.๒ ร่างมาตรา ๙ กรณีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีข้อสังเกตให้เพิ่ม
เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติหรือผ่อนปรนกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในกำร
นำนวัตกรรมและผลงำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อกำรทดลองและทดสอบในพื้นที่
ที่กำหนด (Regulatory Sandbox) เพื่อให้มีสนำมทดสอบทดลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่อำจ
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มี อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหำกกำรทดสอบดังกล่ำว
มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำประเทศในภำพรวม จะได้นำไปสู่กำรปรับปรุง
กฎหมำยโดยอำศั ย อ ำนำจตำมร่ ำ งมำตรำ ๙ ได้ ต่ อ ไป ในการนี้ คณะกรรมการกฤษฎี ก า
(คณะพิ เ ศษ) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องร่ า งมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง ได้ ใ ห้ อ านาจ
เลขาธิการฯ ที่จะอนุมัติ อนุญาต หรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายต่าง ๆ ไว้แล้ว อีกทั้งร่าง
มาตรา ๔๒ วรรคสี่ ยั ง ให้ อ านาจเลขาธิ ก ารฯ ที่ จ ะเสนอให้ ค ณะกรรมการนโยบายก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจ พิเ ศษแทนหลั กเกณฑ์ วิ ธี การและเงื่ อนไขตามกฎหมายปัจจุ บัน ได้อีก ด้วย ร่ า งฯ นี้
จึ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สั ง เกตของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ยู่ แ ล้ ว
โดยไม่จาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม
๖.๓ ร่างมาตรา ๑๔ กรณีกระทรวงแรงงำน มีข้อสังเกตว่ำ เห็นควรแก้ไขถ้อยคำ
ในร่ำงมำตรำ ๑๔ วรรคสำม เป็น “...แต่พนักงำนและลูกจ้ำงของสำนักงำนต้องได้รับกำรคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยว่ำด้วย
/ประกันสังคม...

๑๕
ประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน” ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณา
แล้วเห็นว่า การเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวตามที่กระทรวงแรงงานเสนอจะส่งผลให้สานักงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งหมดและจะมีผลต่อทั้งประสิทธิภาพและเป็นภาระในการ
ดาเนินการของสานักงาน กรณีจึงเห็นสมควรที่จะไม่แก้ไขตามข้ อสังเกตของกระทรวงแรงงานใน
ประเด็นนี้
๖.๔ ร่างมาตรา ๒๙ กรณีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีข้อสังเกตว่ำ
กำรดำเนิ น กำรตำมร่ ำงมำตรำ ๒๙ และร่ำ งมำตรำ ๓๙ ควรพิจำรณำก ำหนดให้ มี กำรวิเ ครำะห์
ยุทธศำสตร์เชิงพื้นที่ (Strategic Area Assessment) ที่คำนึงถึงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสมดุล และกำรมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๙ แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดให้ต้องมี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบ
รวมถึงกาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นไว้แล้ว หากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็น
ควรที่จ ะให้มีก ารวิเ คราะห์ ยุทธศาสตร์ เ ชิงพื้น ที่หรื อมี กิจกรรมอื่น ใดเพิ่มเติม รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ก็อาจเสนอให้กาหนดเพิ่มเติ มได้ ทั้งนี้ ร่ า งพระราชบัญญัตินี้มิไ ด้มีบทบัญญัติที่ห้า มหรื อเป็น
อุปสรรคต่อการดาเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่อย่างใด
กรณีจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดังกล่าว
๖.๕ ร่างมาตรา ๓๐ กรณีกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีข้อสังเกตให้
เพิ่ม “ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำ” และกระทรวงสำธำรณสุข มีข้อสังเกตให้เพิ่ม “กำรดูแลสุขภำพ
และกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขที่เป็นปัจจัยพื้นฐำนและมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำประชำกรให้มี
สุขภำพแข็งแรง พร้ อมส ำหรับ กำรแข่งขันกับต่ำงประเทศในด้ำนต่ำง ๆ” ในกำรจัดทำแผนผั ง
กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและระบบสำธำรณู ป โภคตำมร่ ำ งมำตรำ ๓๐ ในประเด็ น นี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเ ศษ) พิจารณาแล้วเห็น ว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบที่ต้องมี
ในแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตามมาตรา ๓๐ นั้นเป็นข้อกาหนด
ขั้น ต่ า ซึ่งรั ฐมนตรีว่า การกระทรวงวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ละรัฐมนตรี ว่า การกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษสามารถเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดเพิ่มเติมในการจัดทาแผนผังดังกล่าวได้ กรณีจึงไม่จาเป็นต้องแก้ไขตามข้อสังเกตดังกล่าว
๖.๖ ร่างมาตรา ๓๐ ถึง ๓๒ กรณีกระทรวงมหำดไทย มีข้อสังเกตว่ำ ร่ำงมำตรำ
๓๐ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๒ ที่กำหนดให้สำนักงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนผังกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้ำงพื้นฐำน และสำธำรณูปโภค โดยมิให้นำกระบวนกำรตำมกฎหมำยว่ ำด้วย
ผังเมืองมำใช้บังคับ แต่ให้ดำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำยและอีกทั้งเมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติแล้ว ให้ยกเลิกผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองทั้งหมด โดยให้แผนผังดังกล่ำวเป็น

/ผังเมืองรวม...

๑๖
ผั ง เมื อ งรวมนั้ น ขั ด ต่ อ หลั ก กำรตำมมำตรำ ๗๒ (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และมำตรำ ๘ ฉ แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กำหนดให้อำนำจกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นผู้วำงผังเมืองและกำหนดกระบวน
รั บ ฟั งควำมคิ ดเห็ น ของประชำชนตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยกำรผั ง เมื อง อย่ำ งไรก็ ดี คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสังเกตของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวตั้งอยู่บน
พื้นฐานความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่ผูกขาดอานาจ
ในการจัดทาผังเมือง ทั้งที่ในข้อเท็จจริงนั้น มาตรา ๗๒ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ เพี ย งแต่ ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งมี แ นวนโยบายที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี ผั ง เมื อ ง
ในทุ ก พื้ น ที่ เ ท่ า นั้ น โดยมิ ไ ด้ มี ก ารก าหนดว่ า การจั ด ท าผั ง เมื อ งจะต้ อ งจั ด ท าเฉพาะแต่ ต าม
กระบวนการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น อีกทั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ก็เป็นแต่เพียงกฎหมายที่กาหนด
หน้าที่และอานาจของหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาผังเมืองเท่านั้น มิได้หมายความว่า
ให้ อ านาจผู ก ขาดในการจั ด ท าผั ง เมื อ งกั บ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเพี ย งหน่ ว ยงานเดี ย ว
กฎหมายอื่น ๆ ที่ตราขึ้นใหม่รวมถึงร่างพระราชบัญญัตินี้จึงอาจกาหนดให้หน่วยงานของรัฐอื่น
มีหน้าที่และอานาจในการจัดทาผังเมืองขึ้นด้วยวิธีการเฉพาะในพื้นที่ใดได้โดยไม่เป็นการขัดกับ
มาตรา ๗๒ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใดอย่างไรก็
ดี เพื่อลดข้อกังวลของกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ปรับปรุง
ร่างมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง โดยกาหนดให้กรมโยธาธิ การและผังเมืองยังคงเป็นผู้จัดทาผังเมือง
ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดตามมาตรา ๒๙ ทั้งนี้ โดยมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้
อาจมีผลกระทบต่ อระยะเวลาในการดาเนิน การซึ่ง อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ได้
เนื่องจากการดาเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นเป็นการปฏิบัติงานตามระบบราชการที่
มุ่งเน้นการปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการมากกว่าคานึงถึงประสิทธิภาพความรวดเร็ว และ
ผลสัมฤทธิ์
๖.๗ ร่างมาตรา ๓๔ กรณีสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
กำรได้มำซึ่งที่ดิน หรืออสังหำริมทรัพย์อื่นโดยวิธีกำรถมทะเลว่ำ ควรต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเดิ น เรื อ ในน่ ำ นน้ ำไทยและกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรประมง
ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดาเนินการถมทะเลตามมาตรา
๓๔ เป็ น การด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายซึ่ ง มี
องค์ประกอบทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ อีกทั้งการยกเว้นปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมงนั้ นเป็นแต่เพียงการ
ยกเว้นการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงร่องน้าทางเรือเดิน แม่น้า ลาคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายใน
/น่านน้าไทยจาก...

๑๗
น่านน้าไทยจากเจ้าท่าซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจของเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับอธิบดี (มาตรา ๑๒๐
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖) และการขออนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงที่จั บสัต ว์น้าซึ่งเป็น หน้า ที่แ ละอานาจของพนักงานเจ้า หน้า ที่ซึ่งรั ฐมนตรี แ ต่งตั้ ง
(มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการด าเนิ น การจึ ง ให้ส านัก งานด าเนิน การได้ภ ายใต้การกากับของคณะกรรมการนโยบาย
ดั งกล่า ว โดยในกรณี ที่หน่วยงานที่กากับดูแ ลกฎหมายว่า ด้วยการเดิน เรื อในน่า นน้าไทยและ
กฎหมายมี ว่ า ด้ ว ยการประมงข้ อ ขั ด ข้ อ งหรื อ ข้ อ ห่ ว งใยเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การถมทะเลของ
สานักงานแล้ว หน่วยงานดังกล่าวยังคงสามารถรายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจ ารณาระงับยับยั้งการดาเนิน การของสานักงานได้ กรณี จึงไม่
จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตดังกล่าวแต่อย่างใด
๖.๘ ร่ า งมาตรา ๓๕ กรณี ก ระทรวงมหำดไทย มี ข้ อ สั ง เกตว่ ำ กำรยกเลิ ก
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินนั้นจะกระทบต่อรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างมาตรา ๓๕ มีความ
มุ่งหมายที่จะลดภาระงบประมาณของสานักงานชั้นเริ่มการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเท่านั้น การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามร่างมาตรานี้จึงจากัดที่จะยกเว้ นค่าธรรมเนียม
ให้ เ ฉพาะแต่ ก รณี ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ กรรมเกี่ ย วกับ การได้ ม าซึ่ง ที่ ดิ น ของส านั ก งาน
ในครั้งแรกเท่านั้น หากสานักงานดาเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้บุคคลอื่นต่อไปในภาย
หลักก็จะต้องมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนด อย่างไรก็ดี เพื่อลดความกังวล
ดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้ปรับปรุงถ้อยคาของร่างมาตรานี้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นแล้ว
๖.๙ ร่างมาตรา ๓๗ กรณีกระทรวงพลังงำน มีข้อสังเกตในมำตรำนี้ว่ำ ควรให้มี
กำรหำรื อเพิ่มเติมในรำยละเอียดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลั งงำน เนื่องจำกอำจจะส่ งผล
กระทบกับกำรดำเนินงำน กำรกำกับดูแลโครงสร้ำงพื้นฐำนและนโยบำยด้ำนพลังงำนของประเทศ เช่น
แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำ แผนกำรลงทุนในกิจกำรไฟฟ้ำ แผนกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติ และแผนกำร
ขยำยระบบโครงข่ำยพลั งงำน รวมถึงพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลั งงำน พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานเป็นกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่แล้ว การพิจารณาข้อขัดข้อง
ใ ด ๆ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง พ ลั ง ง า น จึ ง ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ใ น ชั้ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย การแก้ไขตามข้อสังเกตของกระทรวงพลังงานจึงเป็นการเพิ่มขั้นตอนการ
ดาเนินงานโดยไม่จาเป็นและอาจส่งผลให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความล่าช้า
ได้ กรณีจึงไม่แก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตดังกล่าว
๖.๑๐ ร่ า งมาตรา ๔๓ กรณี ก ระทรวงพำณิ ช ย์ และ กระทรวงมหำดไทย
มีข้อสังเกตว่ ำ กำรให้เลขำธิกำรมีอำนำจในกำรอนุมัติ อนุญำต ออกใบอนุญำต ให้ควำมเห็นชอบ รับจด
ทะเบียน หรือรับแจ้งตำมกฎหมำยอื่นนั้นจะส่งผลเป็นกำรยกเว้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่น เป็นกำร
รวมศูนย์อำนำจกลับมำยังเลขำธิกำรซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำรกระจำยอำนำจ อีกทั้งในบำงกรณีอำจ
/ส่งผลกระทบ...

๑๘
ส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยของประชำชนได้ดังเช่นกรณีของกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำรและกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดิน ในประเด็นนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาพื้นที่เฉพาะนั้นจาเป็นต้องมีการรวมหน้าที่และ
อานาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และอานวยความสะดวกอันจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่น ของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
หากไม่สามารถรวมหน้าที่และอานาจไว้จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จได้แล้ว กรณีก็ไม่มีความจาเป็นใด ๆ
ที่ จ ะต้ อ งตรากฎหมายเฉพาะเพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ขึ้ น นอกจากนี้ การอนุ มั ติ อนุ ญ าต ออก
ใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งของเลขาธิการตามร่างพระราชบัญญัตินี้
ยังคงกาหนดให้เ ลขาธิ การต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อง เลขาธิการไม่มี
อานาจที่จะยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขได้เองแต่อย่างใด กรณีจึงไม่แก้ไขตามข้อสังเกต
ดังกล่าว
๖.๑๑ ร่ า งมาตรา ๕๖ กรณี ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น
มีข้อสังเกตว่ำ กำรที่ร่ำงมำตรำ ๕๖ กำหนดให้สำมำรถกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรส่งเสริม
กำรลงทุนในพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกแตกต่ำงจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรลงทุนนั้น
อำจทำให้ ส่ ง ต่อควำมเชื่ อมั่น ของนั ก ลงทุน ดัง นั้น เพื่ อมิให้ เกิดควำมสั บสนต่ อกำรพิจำรณำวำง
แผนกำรลงทุน กรณีจึ งควรต้องคำนึ งถึงแนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน รวมถึงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนควำมคุ้มค่ำในกำรให้สิทธิประโยชน์ที่กำหนด
ไว้ในกฎหมำยทั้งสองฉบับดังกล่ำวด้วย เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและเป็นในใน
ทิศทำงเดียวกัน ซึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาข้อสังเกตดังกล่าวแล้วเห็นว่า
ความสาเร็จของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้นขึ้นอยู่กับการดาเนินการของภาครัฐ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรวดเร็ ว โดยเฉพาะในการพิ จ ารณาให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ประกอบกั บ
องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนโดย
ส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายอยู่แล้ว กรณีจึงสมควรกาหนดให้อานาจ
คณะกรรมการนโยบายที่จะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการภายในพื้นที่ได้
โดยตรงโดยไม่จาเป็นต้องให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้พิจารณาอีก เนื่องจากหากแยก
ไปให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาแล้ว กรณีจะมีผลกระทบอย่ างยิ่งต่อความเชื่อมั่น
ของนั ก ลงทุ น และผู้ ป ระกอบการ เนื่ องจากหน่ ว ยงานที่ บ ริ หารจั ด การพื้ น ที่เ ขตพั ฒนาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกจะไม่สามารถรับรองว่านักลงทุนและผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ได้
มีการเจรจาหรือภายใต้กรอบเวลาที่ได้ตกลงไว้ได้ สาหรับความกังวลเกี่ ยวกับความสอดคล้อง
ระหว่างร่างพระราชบัญญัตินี้กับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนนั้น ร่างพระราชบัญญัตินี้
ได้ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ว่ า ให้ ค ณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ตกต่ า งจาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ได้ แต่สิท ธิ ประโยชน์ ที่จะก าหนดนั้ น ต้องไม่เ กิ น กว่า กรอบที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กรณีจึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

/๖.๑๒ ร่างมาตรา…

๑๙
๖.๑๒ ร่างมาตรา ๕๗ กรณีกระทรวงกำรคลั ง มีข้อสังเกตให้ตัดร่ำงมำตรำ ๕๗
ออก เนื่องจำกมำตรำ ๖ และมำตรำ ๑๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้อำนำจ
กรมศุล กำกรที่ จ ะอ ำนวยควำมสะดวกให้ แก่ ผู้ นำของเข้ ำหรือผู้ ส่ ง ของออกซึ่ง ประกอบกิ จกำรใน
เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษได้ อ ยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะพิ เ ศษ)
พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้นมีข้อจากัดว่าจะ
สามารถใช้ได้เฉพาะแต่กรณี ที่มีพฤติการณ์พิเศษซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ส่วนมาตรา ๑๕๒
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลเฉพาะแต่รายที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น ไม่สามารถ
นากลไกดังกล่าวมาใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการทั่วไปได้ กรณีจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องกาหนดร่างมาตรา ๕๕ ไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การนาเข้าและส่งออก
ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๖.๑๓ ร่างมาตรา ๕๘ กรณีกระทรวงกำรคลัง มีข้อสังเกตให้เพิ่ม (๓) ตำมร่ำง
มำตรำ ๕๐ ของร่ำงเดิมของกระทรวงอุตสำหกรรมที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังนี้
“(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ธนำคำรพำณิ ช ย์ ไ ทยและธนำคำรพำณิ ช ย์
ต่ำงประเทศ ให้สำมำรถเปิดให้บริกำรทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบกิจกำรในเขตเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก โดยให้ได้รับกำรผ่อนผันกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรธนำคำรพำณิชย์และกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสถำบันกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ประกำศกำหนด”
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาข้อสังเกตดังกล่าวแล้วเห็นว่า
โดยที่มาตรา ๗ (๕) แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
การเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไว้แ ล้ว กรณีจึงไม่มีความจาเป็นต้องกาหนดเรื่ องการส่งเสริมและ
สนับสนุนธนาคารพาณิชย์ไว้เป็นการเฉพาะในร่างมาตรานี้อีก
๖.๑๔ ร่างมาตรา ๕๘ (๑) กรณีธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีข้อสังเกตให้
ตัดร่ำงมำตรำ ๕๘ (๑) ออก เพื่อมิให้กระทบต่อกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงินอันเป็นอำนำจของ
ธปท. ซึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น จ าเป็นต่ อการจูงใจให้มีการลงทุน จัดตั้งธุร กิจในรูปสานักงานใหญ่
ระหว่ า งประเทศ (International Headquarter) และบริ ษัท การค้ า ระหว่ า งประเทศ
(International Trading Company) ในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และโดยการให้สิทธิ
ประโยชน์ ดั ง กล่ า วเป็ น การให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่ จ ากั ด ประกอบกั บ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการนโบายอยู่แล้ว กรณีจึงสมควรที่จะกาหนดให้
คณะกรรมการนโยบายมีอานาจที่จะให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ไว้ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันมิให้
การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ร่างมาตรา ๕๖
(๒) จึงได้กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายต้องหารือกับ ธปท. ด้วยในการยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

๒๐

หมายเหตุ กรณีข้อคิดเห็นของหน่ว ยงำนตำม ๕.๑๓ ถึง ๕.๑๖ เป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็น
โ ด ย ผ่ ำ น ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ ข อ ง ก ำ ร นิ ค ม อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(http://www.ieat.go.th) ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษำยน
๒๕๖๐ โดยเห็น ชอบให้ห น่ว ยงำนของรัฐ ถือ ปฏิบัติต ำมแนวทำงกำรจัด ทำและก ำรเสนอร่ำ ง
กฎหมำยตำมบทบัญญัติมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และหลักเกณฑ์ในกำร
ตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำพระรำชบัญญัติ (Checklist)

