วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เดินทางไปยืน่ ข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และความคิดเห็นเกี่ยวกับร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... ต่อ
1. นายกรัฐมนตรี
2. ประธานสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
3. คณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. เลขาธิ การคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมีการดาเนิ นการร่ าง พ.ร.บ.เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. … โดยจะมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ใหม่ มีการจัดทาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณู ปโภคเชื่ อมโยงทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาเมือง ปรับเปลี่ ยนการ
บริ หารงานของส่ วนราชการ รวมทั้งมีการกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้มีการมาลงทุนในพื้นที่
ซึ่ งส่ วนใหญ่โครงการที่จะได้รับการสนับสนุ นให้มีข้ ึนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ล้วนเป็ นโครงการขนาดใหญ่
ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ และนักลงทุนขนาดใหญ่ อันจะนามาสู่ การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในจังหวัดฉะเชิ งเทรา
ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก อีกทั้งใน ร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการบัญญัติถึงการ
จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลตามมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 34 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยด้วย อันเป็ นประเด็นสาคัญที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของ
รัฐบาล
ดังนั้น กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประชาชนในภาคตะวันออก จึงย่อมมีสิทธิ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กาหนดไว้ในมาตรา 43 ซึ่ งบุคคลและชุ มชนย่อมมีสิทธิ ในการจัดการ
บารุ งรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และความหลากหลายทางชี วภาพอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ตลอดจนมีส่วนในการกาหนดการพัฒนาใดๆ ต้องคานึ งถึ งผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับชุ มชน เพื่อให้เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
อย่ า งแท้จ ริ ง โดยการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น คื อ การพัฒ นาที่ ต อบสนองความต้อ งการของคนรุ่ น ปั จ จุ บ ัน โดยไม่ สู ญ เสี ย
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ความสามารถของคนรุ่ นอนาคต ทั้งนี้กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและประชาชนในภาค
ตะวันออก ขอใช้ สิทธิตามที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กาหนดไว้ ในมาตรา 43 (3) เสนอแนะต่ อ
หน่ วยงานรั ฐในกรณีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ งอาจเป็ นการดาเนินการที่จะกระทบต่ อความเป็ นอยู่อย่ างสงบสุ ข
ของประชาชนหรื อชุ มชน ดังนี้
1. รั ฐ ต้ อ งมี ก ารจั ด การปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการพัฒ นาพื้น ที่บ ริ เ วณชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก (Eastern Seaboard
Development Plan - ESB) ให้ เห็นอย่ างเป็ นรู ปธรรม และมีแนวทางจัดการปั ญหาในระยะยาวอันเป็ นที่ยอมรั บได้ ของ
ประชาชน
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นแนวนโยบายต่อเนื่ องจากการพัฒนาพื้นที่บริ เวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่ งการพัฒนาตามแผน ESB (Eastern Seaboard Development Plan) นั้น นามาซึ่ งปั ญหาในพื้นที่
มากมาย อาทิ เช่ น ความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิ จที่มิได้กระจายความมัง่ คัง่ และความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า การแย่งชิ ง
ทรัพยากรอย่างรุ นแรงสร้ างความขัดแย้งลุ กลามจากปั ญหาระดับภาคไปสู่ ปัญหาระดับประเทศ การเปลี่ ยนการถื อครอง
ที่ดินจานวนมากนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมขนานใหญ่ ตลอดจนความเสื่ อมโทรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญที่สุด คือ พื้นที่ผลิตอาหารของภาคตะวันออกลดลงจนกระทบต่อความ
มัน่ คงด้านอาหารของชุ มชนท้องถิ่น ของสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย นอกจากนี้ ยงั คงมีปัญหาเรื่ องของ
มลพิษที่ตกค้างในระบบนิ เวศ ทั้งดิน น้ า อากาศ ผลผลิตอาหาร และสุ ขภาวะโดยรวมของชุ มชน ที่ถูกทิ้งไว้ให้ประชาชน
ภาคตะวันออกเป็ นผูแ้ บกรับชะตากรรม ซึ่ งการจัดการเรื่ องขยะอุตสาหกรรมนั้นก็ยงั ไม่มีแนวทางการจัดการแก้ปัญหาที่
ชัดเจน
เพราะฉะนั้นรัฐต้องดาเนินการจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ให้
เห็ นอย่างเป็ นรู ปธรรม และสร้ างความเชื่ อมัน่ เพื่อเป็ นหลักประกันต่อประชาชนภาคตะวันออกก่ อนที่ จะมี การพัฒนา
โครงการใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ ารอยเดิมจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมใหม่และชุ มชนเมืองใหม่ ซึ่ ง
จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ รัฐจะต้องเตรี ยมนโยบายและแผนงานสาหรับการบริ หารจัดการของเสี ยทุก
ประเภทอย่างยัง่ ยืน และต้องมีแผนบริ หารจัดการของเสี ยในปริ มาณมหาศาลที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และต้องปฏิบตั ิได้จริ ง ไม่สร้างมลภาวะเพิ่มเติมจากการบริ หารจัดการของเสี ยนั้นๆ พร้อมทั้งต้อง
มีแนวทางจัดการปั ญหาในระยะยาวอันเป็ นที่ยอมรับได้ของประชาชน เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประชาชนใน
พื้นที่นอกเหนือไปจากการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการ ก่อนที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ต่อไป
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2. รัฐจะต้ องไม่ เร่ งรัดโครงการหรื อกิจการทีอ่ าจจะก่ อผลกระทบในวงกว้ าง ทีป่ ัจจุบันมีการคัดค้ านกันอยู่
รัฐจะต้องไม่เร่ งรัดโครงการหรื อกิจการที่อาจจะก่อผลกระทบในวงกว้าง ที่ปัจจุบนั มีการคัดค้านกันอยู่ โดยขอให้
มีการศึกษาทางเลือกและผลกระทบอย่างรอบด้านก่อน และต้องให้ประชาชนได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
หรื อทางเลือกที่ศึกษาด้วย เพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่ น โครงการท่าเรื อแหลมฉบัง เฟส 3,
โครงการท่าเรื อมาบตาพุด เฟส 3, โครงการนิคมอมตะนคร แห่งที่ 2 (รอยต่อชลบุรี-ฉะเชิงเทรา) เป็ นต้น
3. รัฐต้ องมีการปฏิบัติตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยสมบูรณ์ ด้วยในกระบวนการตรา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กระบวนการร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 รัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่กาหนดไว้ คือ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของ
ผูเ้ กี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการรับฟั ง
ความคิ ดเห็ นและการวิเคราะห์ น้ นั ต่อประชาชน ประกอบกับมติ คณะรั ฐมนตรี เรื่ อง “แนวทางการจัดทาและเสนอร่ า ง
กฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย” ได้กาหนดแนวทางให้หน่วยงานรัฐดาเนิ นการ
ตราร่ างพระราชบัญญัติตามหลักการที่รัฐธรรมนู ญกาหนดไว้ ปรากฏว่ากระบวนการร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... โดยที่ประชุ มสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่ างกฎหมายดังกล่าว ในวาระแรก
ไปแล้วนั้น เป็ นการขาดการรับฟังความคิดเห็นก่อนกระบวนการร่ างกฎหมาย โดยที่รัฐเป็ นผูร้ ่ างกฎหมายอยูฝ่ ่ ายเดียว และ
นามารับฟั งความคิดเห็ นเมื่ อร่ างกฎหมายทั้งฉบับเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ดังนั้นกระบวนการร่ างกฎหมาย พ.ร.บ.เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ดังกล่าวสะท้อนถึงความไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย และไม่เป็ นไปตามหลักการของรัฐธรรมนู ญมาตรา 77 ที่บญั ญัติหลักการประเมินผลกระทบของ
กฎหมายไว้ และเนื้ อหาในร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ยังมีจุดอ่อนที่จะส่ งผลกระทบต่อชี วิตความ
เป็ นอยู่ข องประชาชนในหลายเรื่ อง เช่ น ขาดการประเมิ นสิ่ ง แวดล้อ มระดับ ยุท ธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment) การลดหย่อนหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) ขาดความเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนาของ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนการให้อานาจที่เปิ ดกว้างแก่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เป็ นต้น ทั้งนี้ ขอให้รัฐมีการปฏิบตั ิตามมาตรา 77 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย
สมบูรณ์ในกระบวนการตรา พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย
4. รัฐต้ องจริงจังกับความเป็ นหุ้นส่ วนการพัฒนาของประชาชนในภาคตะวันออก
เพื่อให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นตัวอย่างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่แท้จริ ง ขอให้
รัฐจริ งจังกับความเป็ นหุ ้นส่ วนการพัฒนา ไม่เพียงแต่กบั นักลงทุนและผูป้ ระกอบการเท่านั้น แต่รัฐต้องให้ความสาคัญกับ
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ประชาชนในภาคตะวันออก และให้น้ าหนักการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งต้องตอบโจทย์ที่ทา้ ทายในอนาคต
ให้ได้อย่างดีดว้ ย เช่น เรื่ องความสามารถในการรองรับการพัฒนาของพื้นที่ภาคตะวันออก การพัฒนาคุณภาพชี วิต การลด
ความเหลื่อมล้ า การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม และปฏิบตั ิการเพื่อบรรเทาปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็ น
ต้น ซึ่ งในปั จจุบนั องค์กรชุมชนในภาคตะวันออกและภาคีหลายภาคส่ วนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออก จนได้ภาพอนาคตที่พึงปรารถนาของเราชาวตะวันออก คือ “วิถีไทสร้างสรรค์ตะวันออก” ที่เกิดจากภาค
ส่ วนในภาคตะวันออกรู ้เท่าทันกระแสโลก มีระบบการเมืองแบบกระจายอานาจ นโยบายที่เน้นมิติคุณภาพชี วิต การศึกษาที่
เน้นสร้างผูป้ ระกอบการ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลระหว่างภาคบริ การ-ภาคเกษตร-ภาคอุตสาหกรรม
สังคมคาร์ บอนต่า ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้ นฟู และคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ ึน
พร้ อมกันนี้ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ทีเ่ ปิ ดรับฟังความ
คิดเห็นในเว็บไซต์ www.eeco.or.th จนถึงวันที่ 9 ต.ค. 2560 มาด้ วย ดังนี้
1. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นแนวนโยบายต่อเนื่ องจากการพัฒนาพื้นที่บริ เวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ที่ได้ก่อผลกระทบให้กบั ประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านสิ่ งแวดล้อม
สังคม เศรษฐกิ จ และสุ ขภาวะ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment)1 ของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก่อนการดาเนิ นการใด
ของรัฐหรื อก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้ผใู ้ ดดาเนินการ
2. การจัดให้มีการให้บริ การภาครัฐแบบเบ็ดเสร็ จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบการ จะต้องไม่
เป็ นการลดหย่อนสิ ทธิ การมีส่วนร่ วมของประชาชน และลดหย่อนหลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)
ที่ได้มีกาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่งใด (ร่ าง พ.ร.บ.เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ...มาตรา 6(2))
2.1 การดาเนินโครงการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพของประชาชนหรื อชุ มชนตามที่มีกฎหมายกาหนด ให้ใช้คณะผูช้ านาญการตามชุ ด
คณะที่มี ไม่ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูช้ านาญการเพื่อพิจารณาเป็ นการเฉพาะ และไม่ให้กาหนดเวลา
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การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) คือการใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการใน
การวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจากัดของสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่ในราย
สาขา (sectoral based) หรื อในเชิงพื้นที่ (area based) ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยบูรณาการมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี และเปรี ยบเทียบทางเลือกในการตัดสิ นใจ เพื่อให้การตัดสิ นใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่ งใส และมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ SEA จะเป็ นการดาเนินการก่อนถึงขั้นตอนการพัฒนา โดยสามารถช่วยชี้วา่ นโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ
ขนาดใหญ่ ลักษณะใดเหมาะสมกับพื้นที่และเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และช่วยบ่งชี้เรื่ องหรื อในประเด็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญในการ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระดับโครงการด้วย ดังนั้น การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่จะนามา
สู่ การบูรณาการ ทั้งความคิ ดและการปฏิ บตั ิ การร่ วมกันของหลายฝ่ ายให้เกิ ดการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและมีกระบวนการ
ตัดสิ นใจจากหลายฝ่ ายอย่างมีส่วนร่ วม โดยมุ่งเป้ าประสงค์ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน >>ที่มา onep.go.th
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การพิ จารณาเป็ นการเร่ ง รั ด เพื่อให้มีก ารพิจารณาให้ค วามเห็ นเป็ นไปอย่า งครบถ้วนถู กต้องตามหลัก
วิชาการ และเป็ นไปอย่างอิ สระ มี ความรอบคอบ โดยคณะผูช้ านาญการสามารถไม่ให้ความเห็ นชอบ
รายงานฯก็ได้ (มาตรา 8)
2.2 การกาหนดให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการกาหนดและ
การดาเนิ นการตามนโยบาย แผน และมาตรการต่า งๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวัน ออกรวมตลอดทั้ง แนวทางหรื อมาตรการป้ อ งกัน แก้ ไ ข หรื อเยี ย วยาผลกระทบเสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายนั้น ไม่ เหมาะสมเพียงพอ ควรที่จะมีการดาเนิ นการประเมิ นสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) และดาเนิ นการนโยบาย แผน และมาตรการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับผลการศึกษา SEA (มาตรา 15(3))
3. การปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคาสั่ง หรื อมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิ ทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ ว จะต้องปฏิบตั ิตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อย่างเคร่ งครัด (มาตรา 9)
4. การวางแผนการใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่ ใ ห้ชัดเจนแน่ นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้ นที่
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นหัวใจที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นจะยกเว้นการนากฎหมายว่าด้วย
การผังเมื องมาใช้บงั คับในระหว่างการจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงการ
พื้นฐานและระบบสาธารณู ปโภค และคณะกรรมการนโยบายจะมี มติ ให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ นการตาม
นโยบายและแผนตามมาตรา 29 ในเรื่ องใดไปพลางก่อนไม่ได้ (มาตรา 31) โดยต้องให้กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ดาเนินการจัดทาผังเมืองขึ้นใหม่ ในระหว่างที่ยงั จัดทาผังเมืองไม่แล้วเสร็ จ ให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามผังเมืองที่มีการ
ประกาศบังคับใช้อยู่ (มาตรา 32)
5. ขอให้พิจารณาทบทวนกระบวนการจัดหาที่ ดินเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ควรนาที่ ดิน
ส.ป.ก. (มาตรา 36) ที่ราชพัสดุ (มาตรา 53) ที่ ดินของรัฐอื่นใด หรื อที่ดินที่มีความสาคัญกับระบบนิ เวศหรื อ
วัฒนธรรม เช่น พื้นที่ป่า พื้นที่ตน้ น้ า พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หากจะมีการจัดหาที่ดินต้องให้เอกชนเป็ นผูจ้ ดั หาเอง
6. ประชาชนในภาคตะวันออกที่ ไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินควรได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้าถึ งกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัยและทากินด้วย นอกจากนี้ การได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อย่างหนึ่ งอย่างใดต้องมีเงื่อนไขเป็ นไปเพื่อเป้ าหมายการ
พัฒนาที่อย่างยัง่ ยืน หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) (มาตรา 48)
ดัง นั้น กลุ่ ม ศึ ก ษาการพัฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวัน ออกและประชาชนในภาคตะวัน ออก จึ ง มี
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของประชาชน ชุมชน ในภาคตะวันออก และผลประโยชน์ของ
ประเทศจากการดาเนิ นการในกรณี การพัฒนาระเบี ย งเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) และการตรากฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามที่ได้กล่าวมา อันจะกระทบต่อความเป็ นอยูอ่ ย่าง
สงบสุ ขของประชาชนหรื อชุ มชน กลุ่ ม ศึ ก ษาการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออกและประชาชนในภาค
ตะวันออก จึงอาศัยสิ ทธิ ตามที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กาหนดไว้ในมาตรา 43 (3) เข้าชื่ อกันเพื่อ
เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐในการดาเนินการใดอันจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนหรื อชุมชน หรื องดเว้นการดาเนิ นการ
ใดอันจะกระทบต่อความเป็ นอยู่อย่างสงบสุ ขของประชาชนหรื อชุ มชน ตามข้อเสนอแนะต่อไปโดยต้องให้ประชาชนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมด้วย

กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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