สรุ ป ค ำสัง่ หัว หน้ ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ 3/2559 เรื่ อ ง กำรยกเว้ น กำรใช้ บ ัง คับ กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผังเมืองและกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรในพืน้ ที่เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษ
จัดทำโดย มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)

เจตนำรมณ์ ของคำสัง:่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่เนื่องจากข้อกาหนด
การใช้ประโยชน์ท่ดี นิ ตามกฎหมายผังเมืองและข้อกาหนดตามกฎหมายควบคุมอาคารยังไม่สอดคล้องและเป็ น
อุปสรรคต่อการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนัน้ เพื่อให้สามารถดาเนิ นการจัดตัง้ และบริหารจัดการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเป็ นรูปธรรมและรวดเร็ว จึงอาศัยอานาจมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวคราว)
่
พ.ศ.2557 ออกคาสังฉบั
่ บนี้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ
เนื้ อหำของคำสังโดยสรุ
่
ป:
(หมำยเหตุ: ตัวย่อ ก1 ก2 ก3 ข1 ข2 ค1 และ ค2 เป็นตัวย่อทีผ่ จู้ ดั ทำเอกสำรกำหนดขึ้นเองเพือ่ ควำมสะดวกในกำรอธิบำย
ทำควำมเข้ำใจเนื้อหำของคำสัง)่

ข้อ 1. ให้ยกเว้นกำรบังคับใช้
ก1. กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม
ก2. กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีก่ าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
(ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 8(10), 9, 10)
ก3. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
(ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 มาตรา 15(3))
(ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ ณ วันที ่ 20 มกรำคม 2559)
(เงื่อนไข): เมื่อได้มีกำรออก …
ข1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
(โดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มาตรา 13)
ข2. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ
(โดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ.การผังเมือง 2518 มาตรา 15(3))
… (ฉบับใหม่) ขึน้ ใช้บงั คับในพืน้ ที่เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษ 10 พืน้ ที่ ดังต่อไปนี้
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ตาก, มุ ก ดาหาร, สระแก้ ว , สงขลา, ตราด, หนองคาย, นราธิ ว าส, เชี ย งราย, นครพนม, กาญ จนบุ รี
(ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 และที่ 2/2558)
ข้อ 2. กำหนดให้ประกำศกระทรวงมหำดไทยและประกำศกรมโยธำธิ กำรและผังเมืองที่ประกำศขึน้ ใหม่
ตำมข้อ 1 (ข1 และ ข2) มีผลบังคับใช้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะมีกำรออก …
ค1. กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมฯ (ตามกฎหมายผังเมือง)
ค2. กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีก่ าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
… (ฉบับใหม่) ขึน้ ใช้บงั คับในพืน้ ที่เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษทัง้ 10 พืน้ ที่ตำมข้อ 1
ข้อ 3. ให้กระทรวงมหำดไทยเร่งดำเนิ นกำรออก …
 กฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ (ตามกฎหมายผังเมือง) (ค1 ตามข้อ 2)
 กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีก่ าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารฯ
(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) (ค2 ตามข้อ 2)
… ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดตัง้ เขตพัฒนำเศรษฐกิ จพิ เศษโดยเร็ว
ข้อ 4. คาสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 20 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
--------------------------------------------------------ผลกระทบของคำสัง:่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่การลงทุน โดยการลดข้อจากัดทางกฎหมายเรื่องพืน้ ทีต่ งั ้
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑ์ขอ้ ห้ามตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารที่บงั คับใช้
อยู่ในพื้นที่ท่มี ีการประกาศจัดตัง้ เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและทาให้ไม่สามารถตัง้ โรงงานบางประเภทได้
คาสังฉบั
่ บนี้จะนาไปสู่การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อกาหนดการควบคุมอาคารฉบับใหม่ทเ่ี อือ้ ต่อนโยบาย
การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและบรรยากาศการลงทุน
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ข้อสังเกตบำงประกำร:
1. แม้คาสังฉบั
่ บนี้จะไม่ได้มีผลเป็ นการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมและกฎหมายควบคุมอาคาร
(ก1 ก2 และ ก3) โดยอัตโนมัตใิ นทันที แต่จากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคาสัง่ สามารถคาดหมายได้วา่ จะมีการ
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ข1 และ ข2) มาบังคับใช้ในเร็วๆนี้
ผูม้ สี ่วนได้เสียจึงต้องติดตามตรวจสอบการออกประกาศทัง้ 2 ฉบับด้วย
2. การกาหนดให้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ข1 และ ข2) บังคับใช้
ไปพลางก่อนในระหว่างดาเนินการออกผังเมืองรวมหรือกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคารฉบับใหม่
อาจเนื่ อ งจากการใช้อ านาจออกประกาศสามารถท าได้ โดยเบ็ด เสร็จ รวดเร็ว กว่า การตรากฎกระทรวง
โดยเฉพาะในเรื่องการจัด กระบวนการมีส่วนร่วมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีกฎเกณฑ์กาหนด
บังคับไว้
3. การที่คาสังฉบั
่ บนี้กาหนดบังคับให้กระทรวงมหาดไทยต้องเร่งดาเนินการออกผังเมืองรวมและกฎกระทรวง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ค1 และ ค2) ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยเร็ว เป็ นการท าลายคุ ณ ค่าและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและขัดต่อ เจตนารมณ์ ของกฎหมาย
ผังเมืองที่กาหนดให้รฐั ต้องรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนและนาไปประกอบการพิจารณากาหนดประเภท
และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้สอดคล้องกับเจตจานงของประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึงการคุม้ ครองรักษา
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิภาพของสังคมด้วย
4. พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืน้ ทีต่ ามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ 1/2558 และที่ 2/2558 ประกอบด้วย (อ้ำงอิง: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=527)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

14 ตาบลในอาเภอแม่สอด อาเภอพบพระ และอาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
11 ตาบลในอาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอหว้านใหญ่ และอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
4 ตาบลในอาเภออรัญประเทศ และอาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 ตาบลในอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
4 ตาบลในอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
13 ตาบลในอาเภอเมืองหนองคาย และอาเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
5 ต าบลในอ าเภอเมื อ งนราธิ ว าส อ าเภอตากใบ อ าเภอยี่ ง อ อ าเภอแว้ ง อ าเภอสุ ไ หง -โกลก
จังหวัดนราธิวาส
(8) 21 ตาบลในอาเภอแม่สาย อาเภอเชียงแสน และอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(9) 13 ตาบลในอาเภอเมืองนครพนม และอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
(10) 2 ตาบลในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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