ข่ าวแจก
กสม. เสนอ “ครม. - สนช.” พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
ให้ ครบถ้ วนรอบด้ าน ตามกลไกรัฐธรรมนูญ - พันธกรณีด้านสิ ทธิมนุษยชน - เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เมื่ อ วัน ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัส ติ ง สมิ ต ร ประธานคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษ ยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยภายหลังการประชุ ม คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ด้าน
การคุ ้ม ครองและมาตรฐานการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในช่ วงเช้าวันเดี ยวกัน นี้ ว่า ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณา
รายการผลการศึกษาร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... และมีมติเห็นควรเสนอแนะ
มาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิ ทธิ มนุษยชน ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) รวม ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. รัฐสภา โดยคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... ควรจัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็ นของผูท้ ี่ มีส่ วนเกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะผูอ้ าจได้รับ ผลกระทบจาก
ร่ างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในระดับพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้นกั วิชาการและภาคประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและข้อห่ วง
กังวลในรายมาตรา อย่างกว้างขวางและทัว่ ถึง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้าน
๒. รั ฐ สภา โดยคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ ฯ ควรพิ จ ารณาให้ มี ก ารแก้ไ ข มาตรา ๓๖ แห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญ ญัติน้ ี ซึ่ งว่าด้วยเรื่ องการเข้าใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิน ในเขตปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม หากเป็ น
การเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปฏิ รู ปที่ ดิ น
เพื่ อเกษตรกรรม ควรดาเนิ นการเท่ าที่ จาเป็ น และจะต้องดาเนิ นการด้วยวิธีก ารเพิ ก ถอนที่ ดินบริ เวณนั้น
ออกจากการเป็ นเขตปฏิ รูปที่ดินตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งจะต้องชดเชยเยียวยาผูไ้ ด้รับ
ผลกระทบอย่างเป็ นธรรม
๓. รั ฐสภา โดยคณะกรรมาธิ การวิส ามัญฯ ควรพิ จารณาให้มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๔๓ แห่งร่ างพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการอนุ มตั ิ อนุ ญาตหรื อการอื่น จะไม่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพและกระบวนการมีส่วนร่ วมที่มีอยู่
ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
๔. คณะรัฐมนตรี ควรกาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพ
รวมและแผนผังการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รวมทั้งการจัดทาผังเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่ อง ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินใน
พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวัน ออก ลงวัน ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ให้ พิ จ ารณาด าเนิ นการ
ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่
ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณี ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคีและสอดคล้อง
กับหลักการตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยง่ั ยืนในกรอบสหประชาชาติหลังปี พ.ศ. 2558 - 2573 (Sustainable
Development Goals – SDGs post – 2015 - 2030)
นายวัส กล่ าวอี ก ว่า รั ฐบาลโดยหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้มี การจัดประชุ มรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นและ
มี ห นัง สื อ สอบถามความเห็ น ต่ อ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วรวม ๗ ครั้ ง ในขณะที่ ช่ อ งทางการรั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ ผู ้อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากกฎหมาย มี เพี ย งช่ อ งทางการรั บ ฟั ง
ความคิ ดเห็ น ผ่านเว็บ ไซต์ข องการนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผทู ้ ี่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียง ๔ คนเท่านั้น
“แม้ก ารนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยได้ดาเนิ น การตามแนวทางการจัดท าและการเสนอ
ร่ า งกฎหมายตามบทบัญ ญัติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๗๗ ตามวิ ธี ก ารข้า งต้น แล้ว ก็ ต าม แต่ เนื่ อ งจาก
ร่ างพระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและเป็ นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มีพ้นื ที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด ซึ่ งมีประชากรในหลากหลายอาชีพและอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก จึงมีขอ้ สังเกต
ว่าการเปิ ดให้รับฟั งความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูอ้ าจได้รับผลกระทบจากกฎหมายด้วยวิธีดงั กล่าว
อาจจะไม่กว้างขวางเพียงพอและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามมาตรา ๔๓ ” ประธาน กสม. กล่าว
นายวัส กล่ า วในท้ายที่ สุ ด ว่า ข้อ เสนอแนะของ กสม. ดัง กล่ าวข้า งต้น มิ ไ ด้ท าให้ ก ารพิ จารณา
ร่ า งกฎหมายในวาระที่ ส องล่ า ช้ า หรื อสะดุ ด หยุ ด ลง เนื่ อ งด้ ว ยเมื่ อ วัน ที่ ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ออกไปอีก ๖๐ วัน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ ฯ ที่ ระบุ ว่า ร่ างพระราชบัญ ญัติ น้ ี มี เนื้ อ หาสาระส าคัญ ที่ ต้อ ง
พิ จารณาด้วยความละเอี ยดรอบคอบและมี ผลกระทบต่ อหลายภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง จึ งต้องขอขยายเวลา
การพิจารณาออกไป กรณี จึงเป็ นแนวทางที่สอดคล้องต้องกัน ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการพัฒนาของรัฐตลอดจน
การตรากฎหมายเป็ นประโยชน์ สร้ างความยัง่ ยืนต่อประชาชนส่ วนรวม และปราศจากความขัดแย้งจาก
ทุกภาคส่ วน
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
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