เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อ ๑๓
ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ข้อ ๑๒/๒ และข้อ ๑๒/๓ ของคําสั่งหัวหน้า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่ อง การพั ฒนาระเบียงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวั นออก
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
“ข้ อ ๑๒/๑ การดํ า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ การใดภายในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
บรรดาที่ต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
หรื อชุ มชน ให้ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ ชํ านาญการเพื่ อพิ จารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ กับให้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจาก สกรศ. หรือผู้ขออนุญาต แล้วแต่กรณี เพื่อนําไปจ่าย
เป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่คณะกรรมการผู้ชํานาญการตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด
ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ต้อ งดํ าเนิ นการให้ แ ล้ว เสร็ จ ภายในหนึ่ง ปีนั บ แต่ วัน ที่ไ ด้ รับรายงานที่ ถูก ต้ อ งครบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ไม่มีผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจกรรมใด หรือ
มีแต่น้อยกว่าสามราย ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ชํานาญการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นโดยเร็ว โดยมิให้นําความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และในโครงการหรือกิจกรรม
ที่มีวงเงินดําเนินการเกินหนึ่งพันล้านบาท คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
ที่มีประสบการณ์และผลงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะทํานองเดียวกับโครงการ
หรือกิจกรรมนั้นในต่างประเทศ เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒/๒ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให้ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไข และกระบวนการในการ
ร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยครอบคลุมการเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ
การกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การ การแก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก สั ญ ญา การทํ า สั ญ ญาใหม่
การกําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ การสนับสนุนเอกชน การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุรวมทั้ง
ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองดู แ ลของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในเขตส่ ง เสริ ม และการอื่ น ใดอั น จํ า เป็ น
บรรดาที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงหลักการความเป็น
หุ้นส่วนระหว่างรัฐกับเอกชน หลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันการทุจริต
ทุกขั้นตอน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดด้วยว่าจะให้ใช้กับโครงการใด หรือโครงการประเภทหรือลักษณะใด
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
การร่ ว มลงทุ น กั บ เอกชนหรื อ ให้ เ อกชนเป็ น ผู้ ล งทุ น ตามประกาศที่ อ อกตามความในข้ อ นี้
ให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว
ข้อ ๑๒/๓ มิให้นํามาตรา ๔๑/๒๓ มาตรา ๔๑/๓๓ และมาตรา ๔๑/๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม ซึ่งประกอบกิจการในเขตส่งเสริม แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อม ซึ่งประกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมต้องมีคุณสมบัติตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”
ข้อ ๒ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ข้อ ๓ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

