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แนวคิด หลักการ แนวทาง และรางพระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 

พ.ศ............. 
 
 

1. บทนํา 
                            การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกแมจะนํามาซ่ึงความเจริญทางวัตถุและทาง
เศรษฐกิจในหลายๆ ดาน แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมาก็ไดเกิดปญหาตางๆ ท้ังความเสียหาย เส่ือม
โทรมของสภาพสังคม  สภาพแวดลอม สภาพธรรมชาติ และการเกิดปญหามลพิษขึ้นในพ้ืนท่ีตางๆ 
จนถึงปจจุบันขณะท่ีปญหาเดิมยังไมไดรับการแกไขเยียวยา การโครงการใหมยังคงเกิดขึ้น เชน การ
ดําเนินการเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมในระยะท่ี 3 ซ่ึงไดกลายเปนชนวนของความขัดแยงท่ี
นําไปสูการปดถนนประทวงเรียกรองใหยุติการขยายโครงการ สภาพปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นรวมถึง
ความขัดแยงดังกลาวจึงเปนท่ีมาของการศึกษาครั้งนี้ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะตอบโจทยเพ่ือแกไข
ปญหาสองประการคือ 
                      ก.  ตองการท่ีจะช้ีใหเห็นถึงขอจํากัดท่ีอยูในระบบกฎหมาย ซ่ึงเปนผลกระทบท่ี
เกิดสืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก และขณะเดียวกันก็ตองการท่ีจะ
ช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกท่ีสงผลตอระบบกฎหมาย 
                     ข. ตองการท่ีจะจัดทําขอเสนอตอหนวยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพ่ือ
สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของประชาชน ชุมชน เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษท่ีเกิดจาก
เขตนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

เพ่ือตอบโจทยดังกลาว ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยผู
ศึกษาเขาสังเกตการณ จัดทําเวทีเสวนารวมกับประชาชนกลุมตางๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาฯ การสัมภาษณเชิงลึกกับเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ท่ีเกีย่วของกับ
กระบวนการแกไขปญหา การสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะเขาถึง
ขอมูลตางๆ อยางรอบดานท่ีสุด รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการศึกษาครั้งนี้สะทอนปญหาท้ังสองดานคือท้ังภาครัฐ และภาคประชาชน
ชนวา ระบบการบริหารงานภาครัฐ และระบบกฎหมายท่ีมีอยูมีขอจํากัดใดจึงไมสามารถปองกัน
หรือแกไขเยียวยาผลกระทบ และความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน และรวบรวมความคิดของ
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ประชาชนถึงปญหาและกระบวนการแกไขปญหาเพ่ือสะทอนขอมูลกลับไปยังภาครัฐเพ่ือการ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน  
                     จากการประมวลผลและศึกษาวิเคราะหท้ังสวนท่ีเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตร  
ขอเท็จจริง ประเด็นทางกฎหมาย และแนวทางในการระบบการบริการจัดการพบวามีปญหาใหญ 2 
ประการ คือ 
 

1.1 ปญหาดานองคกรและการบริหารงาน 
 ท้ังนีจ้ากการศึกษาบริบทของพัฒนาการของการดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล

ตะวันออกตั้งแตการริเริ่มโครงการ การวางแผน การพัฒนา การดําเนินการตางๆ จนถึงปจจุบัน 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และกระบวนการเรียนรู
ของสังคมซ่ึงสงผลตอระบบกฎหมาย ซ่ึงเปนผลกระทบตอสิทธิของประชาชนในระดับตางๆ เปน
ปญหาเนื่องจาก 
          1.1.1 กระบวนการกอตั้ง การจัดโครงสรางองคกรรับผิดชอบในการดําเนินการ การติดตาม
ใหเปนไปตามแผนงาน การประเมินผลกระทบ และการปรับปรุงระบบการดําเนินงานไมไดให
ความสําคัญกับประเด็นปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอสังคม แตใหความสําคัญกับ
การลงทุนเปนสําคัญ จึงไมนําไปสูการมีนโยบายการพัฒนาท่ีสมดุลและเม่ือไมถูกใหความสําคัญใน
ระดับนโยบาย แมจะมีกฎหมายและมีหนวยงานตางๆ รับผิดชอบ การเริ่มดําเนินการทําหนาท่ีของ
หนวยงานและการบังคับใชกฎหมายก็จะขึ้นอยูกับวาปญหาถูกหยิบขึ้นปรากฏเปนขาวในส่ือเม่ือใด 
เม่ือนั้นหนวยงานของรัฐจึงจะเขามาดูแลและคอยดําเนินการ                      

1.1.2 แมจะมีขอมูลในเชิงประจักษเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอประชาชน ชุมชน อยูบาง
แลวก็ตาม แตเนื่องจากในระบบราชการไทยไมคุนเคยกับการบูรณาการโครงสราง บุคลากร และ
อํานาจ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือ การตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ หลายชุด มาดูแลสถานการณปญหา แตไม
สามารถท่ีจะลงไปสูการเกิดระบบการแกปญหาอยางเปนระบบท่ีตอเนื่อง จริงจังและครบวงจร 
       1.1.3 การใชประโยชนจากการประเมินและติดตามผลการดําเนินโครงการดังท่ีกลาวมาแลว
ขางตนวา การดําเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเปนส่ิงท่ีไมเคยดําเนินการมากอน
ในประเทศไทย ดังนั้นจึงตองใชหลักในการบริหารจัดการท่ีแตกตางไปจากการบริหารราชการปกติ 
และจากท่ีไดดําเนินการโครงการพัฒนาฯ มา มีการจัดโครงสรางองคกรและวิธีการบริหารท่ีมี
ลักษณะพิเศษท่ีแตกตางออกไป แตอยางไรก็ตาม แมจะมีความพยายามท่ีจะจัดโครงสราง และระบบ
วิธีการเพ่ือการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี แบบใหมท่ีแตกตางไปจากวิธีการของระบบราชการก็ตาม แต
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ในทางปฏิบัติปญหาตางๆ กลับไมไดรับการแกไข   ในทางตรงกันขามสถานการณ และระดับความ
รายแรงของปญหากลับเพ่ิมขึ้น ท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐมักจะใชวิธีการแกปญหาเฉพาะหนา และ
เปนการแกท่ีปลายเหตุของปญหา เชน การจัดหนวยพยาบาลเขาไปดูแล การแจกจายส่ิงของ ฯลฯ 
หรือหากไมสามารถหาทางแกไขแลวก็ใชวิธีการยายผูไดรับผลกระทบ เชน การยายโรงเรียน การ
ยายโรงพยาบาล แตปญหามลพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมยังคงมีอยูเชนเดิม ขณะเดียวกันก็
เปนการผลักและเพ่ิมภาระแกประชาชน 
                

ดังนั้นเม่ือนําเอากรอบแนวคิดเรื่องระบบการบริหารจัดการมาเปนกรอบในการมอง
ปญหา ทําใหสามารถสรุปปญหาไดวา มีสาเหตุมาจากความไมมีความชัดเจนท้ังทางนโยบายและ
ทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะไดรับการคุมครองและเยียวยาความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นเพ่ือตอบโจทยเรื่องความไม
ชัดเจนท้ังในดานนโยบายและในกระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาผลกระทบ
จากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก จึงตองสรางหรือทําใหเกิดความระบบของการบริหาร
จัดการท่ีดีใหเกิดขึ้นในภาครัฐ และขณะเดียวกันตองทําใหพลังทางสังคมเปนแรงขับเคล่ือนระบบ
ซ่ึงจะตองมีการปรับปรุงใหม ท้ังนี้ขอจํากัดเกี่ยวกับการจัดองคกรและเทคนิคท่ีนํามาใชในการ
บริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีผานมา และประเด็นท่ีจะตองดําเนินการแกไข ท้ังนี้สืบ
เนื่องจากขอจํากัดของระบบราชการบริหารท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ทําใหมี
ความจําเปนท่ีจะตองแสวงหารูปแบบขององคกรท่ีจะเขามาเพ่ือดําเนินการผลักดันใหเกิดการ
ตัดสินใจ การดําเนินการ การติดตามประเมินผลในระยะตางๆ และการตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ท้ังนี้เพ่ือตองการท่ีจะทําใหโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
ตะวันออกบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว เพ่ือรองรับการเขามาลงทุน และการประกอบการ 
ลักษณะการดําเนินการเชนนี้ในเวลานั้นยังเปนแนวทางใหมสําหรับระบบราชการ ยังไมมีการ
นําไปใชในระบบการบริหารราชการอยางจริงจัง ท้ังนี้เนื่องจากระบบราชการยังเปนระบบส่ังการ
ตามสายบังคับบัญชา การตัดสินใจท้ังหลายอยูท่ีกระทรวงแตละกระทรวง ระเบียบการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบการงบประมาณ และการเบิกจายอยูภายใตระเบียบการพัสดุท่ีมีกฎระเบียบหยุมหยิม
ฯลฯ แตการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเปนการบริหารแบบ
โครงการซ่ึงมีเปาหมายเฉพาะท่ีชัดเจนมีลําดับความสําคัญกอนหลังท่ีตองดําเนินการใหเสร็จเปน
ลําดับตามกําหนดระยะเวลาไปพรอมๆ กันจากจุดเริ่มตนท่ีตางกัน ซ่ึงการดําเนินการในลักษณะของ
การบริหารโครงการเชนนี้จําเปนท่ีจะตองใชวิธีการบริหารจัดการท่ีแตกตางไปจากระบบราชการ 



4 

 

ภายใตการจัดองคกร ระบบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงินการงบประมาณ และระบบการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลท่ีเปนแบบพิเศษ หรืออาจจะเรียกไดวาเปน ระบบการบริหารรัฐกิจ
สมัยใหม  

ในขณะท่ีมีการดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเพ่ือจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน
ของการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมและดําเนินการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณพ้ืนท่ี
ตางๆในบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก รัฐบาลในขณะนั้นก็มีนโยบายการปฏิรูปท่ีควบคูไปกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซ่ึงก็คือการปฏิรูประบบราชการ ท้ังนี้โดยมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีตองการท่ีจะ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหไปสูการเปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม
ใหม (Newly Industrial Country : NICs) ซ่ึงจะตองดําเนินการปฏิรูปสามดาน คือ ระบบราชการ
บริหาร การแปรรูปกิจกรรมของรัฐใหเปนกิจกรรมของ 
เอกชน และศึกษาเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบตางๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ขอนาสังเกตก็
คือ ขณะท่ีสภาพทางกายภาพ และสภาพทางสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากมายในพ้ืนท่ีท่ี
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเขาไปดําเนินการ แตในสวนท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
ราชการ การปฏิรูปกฎหมายและ ระเบียบตางๆ แทบจะไมมีการเปล่ียนแปลงไปแตอยางใด และมี
ขอสังเกตเพ่ิมเติมวา แมจะมีความคิดและมีนโยบายและแผนในการปฏิรูปก็ตาม แตเปนความ
ตองการท่ีจะทําการปฏิรูประบบราชการบริหารเทานั้น ราชการนิติบัญญัติ และราชการตุลาการ ไมมี
การกลาวถึงวาจะตองมีการดําเนินการปรับปรุงอยางใด ไปในทิศทางไหน จนกระท่ังกอนมีการ
จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 จึงเริ่มมีแรงกดดันเพ่ือใหเกิดการปฏิรูประบบราชการบริหาร 
รัฐสภา และศาลอยางจริงจัง ในปจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับท่ีมีผลเปนการปฏิรูป
ระบบราชการโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับระบบราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงมีผลรวม
ไปถึงหนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะเปนรัฐวิสาหกจิดวย อยางไรก็ตาม แมจะมีการปรับปรุงกฎหมายท่ี 
เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจสมัยใหมซ่ึงสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติ การดําเนินงานของหนวยงานราชการ แต
ในทางปฏิบัติกลับพบวา แมจะมีกฎหมายท่ีบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ และเสียหายจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ แตสิทธิตางๆ 
เหลานั้นกลับถูกเพิกเฉย บิดเบือน ชะลอ ยับยั้งหรือในท่ีสุดก็ใชวิธีการทําใหเกิดการแบงแยก
ประชาชนออกเปนหลายฝายแลวใหประชาชนกลุมตางๆเหลานั้นกระทําการในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
เปนการโฆษณาชวนเช่ือวาหนวยงานภาครัฐ และเอกชนไดเขามาดูแลเยียวยาความเดือดรอนใหแลว 
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1.2. ปญหาดานการบังคับใชกฎหมาย            
  ปญหาดานการบังคับใชกฎหมายนั้นจากการศึกษาพบวา หนวยงานและเจาหนาท่ีภาครัฐไม

บังคับใช หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีอยูอยางตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลตะวันออก ท้ังท่ีแนวคิดของการบริหารรัฐกิจแนวใหม และบทบัญญัติของกฎหมายไดบัญญัติ
รับรองสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมของประชาชนอยางชัดเจน  

เม่ือพิจารณาเช่ือมโยงระหวางผลการศึกษาจากกรณีศึกษาในสวนท่ี 3 กับสวนท่ีวาดวย
แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของสามารถท่ีจะอธิบายปรากฏการณการเกี่ยวกับปญหาการไมบังคับใช
กฎหมายเพ่ือแกไขปญหามลพิษและส่ิงแวดลอมเหนือพ้ืนท่ีการพัฒนาใหเปนนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ซ่ึงสรุปภาพรวมไดดังตอไปนี้ 
              1.2.1 อาจเปนเพราะขาราชการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี การตกอยูภายใตระบบ
อุปถัมภ การเปนหนี้บุญคุณ หรือท่ีรายแรงท่ีสุดก็คือการทุจริตคอรัปช่ัน 
              1.2.2 อาจเปนเพราะเจาหนาท่ีของรัฐขาดความม่ันใจเนื่องจากนโยบายท่ีไมเอาจริงเอาจัง 
ความไมชัดเจนของระบบกฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิเจาพนักงานท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายขาดความ
เช่ือม่ันในระบบราชการท่ีจะใหการคุมครองเม่ือมีการดําเนินการตามกฎหมาย 
             1.2.3 อาจเปนเพราะการจัดองคกรไมเหมาะสม เกิดความขัดแยงกันเองระหวางอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ โดยไมมีองคกรใดท่ีทําหนาท่ีในการตัดสินความขัดแยง จนทําให
ปญหาตางๆ ไมไดรับการแกไขและนําไปสูการเกิดความขัดแยงเปนระยะๆ ซ่ึงในปจจุบัน
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกไดส้ินสุดลงและมีสํานักพัฒนาพ้ืนท่ี (สพท.) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ในขณะท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีสถานะท้ังในทางกฎหมายท่ีมีหนาท่ีตองดูแลความเปนอยูของ
ประชาชน และในทางการเมืองซ่ึงเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีเปนองคกรของผูแทนของประชาชนกลับ
ไมสามารถท่ีจะดําเนินการอยางใดๆไดอยางเต็มท่ีเนื่องจากไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง
ใหแกองคกรปกครองทองถ่ินท่ีอยูในบริเวณรอบๆนิคมอุตสาหกรรม ในทางกลับกันการดําเนินการ
อยางใดๆ ของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวกับการขยายเขตนิคมอุตสาหกรรมกลับดําเนินการไปใน
ลักษณะท่ีไมใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงองคกรอ่ืนๆ ท้ังของภาครัฐ เชน
กรรมาธิการชุดตางๆ ของรัฐสภา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาต ิสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม องคกรวิชาการ และองคกรพัฒนาเอกชน 
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             1.2.4 อาจเกิดจากการขาดการสนับสนุนอยางจริงจังในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยี และเทคนิคท่ีทันสมัยท่ีจะชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ี 
การขาดการจัดระบบองคกรเครือขายท่ีใหการสนับสนุนในการทํางาน และการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจังเพ่ือปกปองสภาพแวดลอม 
             1.2.5 อาจเกิดจากการขาดระบบการบริหารงานบุคคลภายในหนวยงานและภายในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีมีประสิทธิภาพ และขาดการบูรณาการในการปฏิบัติหนาท่ี 
             1.2.6 อาจเปนเพราะการขาดงบประมาณอยางตอเนื่อง และการขาดวิธีการงบประมาณและ
ระเบียบการเบิกจายท่ีตอบสนองตอวิธีการในการแกปญหาท่ีมีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากปญหา
ความขัดแยง ปญหาส่ิงแวดลอม ปญหาสุขภาพ ปญหาสังคมท่ัวๆไป ปญหาหลายๆ ปญหาท่ีเกิดขึ้น 
มีกลไกของหนวยงานภาครัฐเขามารับรูปญหาหลายหนวยและกลไกตางๆ เหลานั้นในทางกฎหมาย 
ในทางการเมืองการปกครอง และในทางสังคมนาท่ีจะเปนกลไกท่ีมีอํานาจในทางกฎหมาย อํานาจ
ในทางการเมือง อํานาจในนามของสังคมท่ีสามารถชวยแกไขปญหาได แตการดําเนินการตางๆ ของ
ของหนวยงานภาครัฐเหลานั้นกลับไมมีความหมายไมมีความสําคัญๆ อยางใด เชน การดําเนินการ
ใหความเห็นของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแกคณะรัฐมนตรีสองครั้งเกี่ยวกับปญหา
ท่ีเกิดจากนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุดแตกลับไมไดรับการพิจารณาดําเนินการแต
อยางใด 
              1.2.7 อาจเกิดจากการขาดระบบฐานขอมูลท่ีครบถวนและทันสมัยท่ีเกี่ยวของกับปญหา
ท้ังหมดท่ีมีอยูในระดับพ้ืนท่ี และควรรวมตลอดไปถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับประสบการณในการ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากเขตนิคมอุสาหกรรมของประเทศตางๆ ท่ีเคยมีประสบการณในการแกไข
ปญหามากอนมาเปนแบบอยาง 
              1.2.8 อาจเกิดจากขอจํากัดของระบบกฎหมายท่ีไมมีการพัฒนาในระดับแนวความคิดและ
นิติปรัชญาใหมๆ ท่ีจะชวยทําใหทุกฝายในสังคมสามารถท่ีจะใชเปนฐานอางอิงและเปนกรอบเพ่ือ
เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการสรางความเปนธรรมแกฝายภายใตวาทกรรมวาดวย “การพัฒนา” อีก
ท้ังยังสามารถท่ีจะยกระดับจากแนวคิดและนิติปรัชญาใหมใหไปสูการสรางกลไกในทางปฏิบัติ 
สามารถท่ีจะพัฒนาเปนตัวช้ีวัดถึงความยุติธรรม ความสําเร็จ และตรวจสอบถึงเปาหมาย แผนของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกท่ีไดดําเนินการมา และท่ีกําลังเตรียมการท่ีจะขยายเปน
ระยะท่ี 3 วาควรท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียนอยางไร 
              1.2.9 อาจเกิดจากการท่ีประชาชนผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายไมใชสิทธิในฐานะท่ี
เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําของรัฐท่ีไมปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย และในฐานะท่ี
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เปนผูท่ีไดรับความเสียหายโดยตรงจากผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
สุขภาพ อนามัย และส่ิงแวดลอม เม่ือไมมีการสรางบรรทัดฐานในเชิงคดีก็ทําใหไมมีบรรทัดฐานใน
การตัดสินคดีท่ีทําใหระบบกระบวนการยุติธรรมเห็นถึงขอจํากัดของกระบวนการยุติธรรมแบบครบ
วงจร จึงผลสงใหระบบกฎหมายไมเกิดการพัฒนาทางในดานแนวความคิดใหมๆ ไมเกิดการพัฒนา
เนื้อหาและกลไกในทางกฎหมายท่ีสามารถรองรับปญหาและจัดกระบวนการพิจารณาดําเนินคดีท่ี
เกิดจากผลกระทบจากการพัฒนาและดําเนินโครงการของภาครัฐ และผลความเสียหายจากการ
ประกอบการอุตสาหกรรมของผูประกอบการ 
              1.2.10 อาจเกิดจากวัฒนธรรมและทัศนคติแบบรัฐรวมศูนย-ชาตินิยม ประกอบกับรัฐบาลมี
การประชาสัมพันธผานส่ือสารมวลชนสายธุรกิจอุตสาหกรรม ท่ีใหขอมูลในดานบวกของเม็ดเงิน
การลงทุนและการจางงานซ่ึงสามารถเห็นไดในขั้นตอนของการริเริ่มดําเนินโครงการแตเม่ือเริ่มการ
ประกอบการ ซ่ึงจะทําใหเห็นถึงขอจํากัดและปญหาของระบบการประกอบการโรงงาน ระบบการ
บริหารจัดการในการควบคุมปองกันแกไขปญหาท้ังหลาย ระบบในการติดตามตรวจสอบ ระบบใน
การตรวจสอบในดานความปลอดภัยท้ังหลายกลับไมมีการใหขอมูลท่ีถูกตองหรือทําการช้ีแจงให
สังคมไดรับทราบ ประกอบกับการท่ีปญหาท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นก็มักจะใชวิธีการแกไขปญหาแบบ
เฉพาะหนาและมีกระบวนการในการปดขาวเพ่ือไมตองการท่ีจะทําใหประเด็นปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น
เปนกลายเปนประเด็นสาธารณะท่ีสังคมจะเขามาตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน ดังนั้น ภายใตวัฒนธรรมและทัศนคติแบบรัฐรวมศูนย-ชาตินิยมเชนนี้ทํา
ใหกระบวนการในการแกปญหาในเชิงระบบภายใตระบบการบริหารรัฐ 
กิจสมัยใหมจึงไมสามารถเกิดขึ้นได 
                      1.3 แนวทางการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้น 

การนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจแนวใหม แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
ระบบกฎหมายมาเปนแนวทางในการทําความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทําใหกลไกของภาครัฐไม
สามารถบังคับใชกฎหมายได มาประกอบกับแนวคิดเรื่องกฎหมายส่ิงแวดลอม และแนวคิดวาดวย
สิทธิในส่ิงแวดลอมมาวิเคราะหระบบของวงจรในการใชอํานาจรัฐตามกฎหมาย หรือเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา องคประกอบของระบบกฎหมาย มาพิจารณาประกอบจะเห็นไดวาหากตองการท่ีจะทําการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ เพ่ือช้ีใหเห็นถึงประเด็นในองคประกอบของระบบกฎหมายท่ีควร
จะตองมีการปรับปรุง ดังนี้ 
           1.3.1 จากปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ไดสะทอนใหเห็นถึงความลาหลังและความลมเหลวของสถาบันท้ังในทางกฎหมายและในทาง
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การเมือง ท่ีไมสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดอยางเปนธรรม จนทํา
ใหเกิดผลกระทบและเกิดการผลักภาระไปใหสังคมท้ังทางตรงและทางออม ท้ังๆ ท่ีระบบการ
บริหารจัดการสามารถท่ีจะพัฒนาและนําเอาเครื่องมือท้ังในทางเศรษฐศาสตร เครื่องมือในทาง
กฎหมาย เครื่องในทางการปกครอง อาทิเชน มาตรการทางภาษีอากร คาธรรมเนียม คาปรับ สัญญา
ทางปกครองฯลฯ มาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาได นอกจากการแกไขโดยการใชเครื่องมือ
ในทางเทคนิคกลไกทางวิศวกรรมแตเพียงอยางเดียว 
                      ปญหาความลมเหลวของสถาบันทางกฎหมายและในทางการเมืองดังกลาวเกิดจาก
นโยบายท่ีมีความลําเอียง การใชนโยบายของรัฐบาลท่ีอยูเหนือกฎหมาย และกระบวนการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ี การ
ดําเนินนโยบายเชนนี้ทําใหไมเกิดการพัฒนาสถาบันและกลไกในทางกฎหมาย และพัฒนาการทาง
การเมืองไปพรอมๆ กับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ จึงสงผลใหนโยบายตางๆ ของภาครัฐทําได
เพียงแตช้ีนําใหเกิดการลงทุนนั้น ไมสามารถท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดการบังคับใหตองปฏิบัติตาม
กฎหมายไดอยางจริงจัง เวนแตจะมีแรงกดดันทางการเมือง สภาพเชนนี้ทําใหนโยบายท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาของภาครัฐเปนนโยบายท่ีอยูเหนือหลักนิติธรรมกระบวนการใชอํานาจในการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไมไดเปนไปตามหลักนิติรัฐ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการในการ
ปฏิรูประบบและองคกรรวมถึงเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการปญหาท้ังหลายท่ีเกิดจาก
การพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียงเสีย
ใหม 
      1.3.2 การจัดองคกรและวางระบบใหมเพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการปญหาผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกท่ีดีกวา จําเปนท่ีจะตองแกไขปญหาและ
ขอจํากัดท่ีเกิดจากระบบการบริหารจัดการภายใตระบบราชการท่ีมีอยูและเปนอยูดังตอไปนี้ใหได 
กลาวคือ 
                       ก. ปญหาเรื่องการจัดองคกรหนวยงานภาครัฐท่ีแยกสวน มีความขัดแยงกันเอง เกิด
การผูกขาดอํานาจ และไมมีสํานึกเรื่องส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 
                       ข. ปญหาเรื่องระบบการบริหารงานและการเสริมสรางคุณภาพและศักยภาพของ
บุคคลภาครัฐ 
                       ค. ปญหาเรื่องการมีสวนรวมและการสรางความรวมมือจากฝายตางๆในการผนึก
กําลังเพ่ือแกไขปญหามลพิษและส่ิงแวดลอม 
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                       ง. ปญหาเรื่องการถูกแทรกแซงโดยกลุมธุรกิจการเมืองและผูมีอิทธิพลท่ีมีสวนไดเสีย
ในการขูดรีดเอากับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                        จ. ปญหาเรื่องการสรางความเอกภาพและการปรับปรุงระบบกฎหมายส่ิงแวดลอมให
มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามหลักการของกฎหมายส่ิงแวดลอมท่ีดี ตองมีการจัดสรางระบบการ
ประสานงาน การดําเนินการตามกฎหมาย สายการบังคับบัญชา การวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ี
ระหวางหนวยงาน ระบบการติดตามตรวจสอบการใชอํานาจ การพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมาย
ใหมๆ ตลอดจนคูมือในการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในแตละหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ สรางระบบการคุมครองการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายของเจาหนาท่ีของรัฐและมี
มาตรการในการลงโทษเจาหนาท่ีท่ีทุจริตในรูปแบบตางๆอยางจริงจัง 
                  ฉ. ปญหาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือในทางดานกฎหมาย ทางดานเศรษฐศาสตร
ทางดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ทางดานขอมูลขาวสารสาระสนเทศเทคโนโลยีส่ือสาร และ
เครื่องมือทางสังคมท่ีหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการแกปญหา 
                    ช. ปญหาเรื่องงบประมาณและวิธีการใชจายงบประมาณท่ีสนับสนุนมาตรการการ
ปองกัน การเยียวยาฟนฟูความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอประชาชนและตอสภาพแวดลอมโดยผูกอใหเกิด
มลพิษเปนผูรับผิดชอบในคาความเสียหายและคาใชจายในการเยียวยาและฟนฟูดังกลาว 
                    ซ. ปญหาเรื่องกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
การจัดการส่ิงแวดลอม และกระบวนการนํานโยบายไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติให
เปนไปตามแผนจะตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมอยางจริงจัง  

 ฌ. ปญหาเรื่องการแบงอํานาจและกระจายอํานาจ การบูรณาการการใชอํานาจการ
จัดสรรงบประมาณ บุคคลกรผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน รวมตลอดถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี
หองปฏิบัติการในการสนับสนุนการชวยแกไขปญหาใหกับองคกรของรัฐในระดับพ้ืนท่ี 
       1.3.3 ภายใตแนวคิดการบริหารงานรัฐกิจแนวใหมทางดานการจัดการส่ิงแวดลอม การใช
อํานาจของรัฐท่ีเนนการออกคําส่ังและการใชมาตรการควบคุมและลงโทษ(Command and Control ) 
ซ่ึงไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดบรรลุผลอีกตอไป ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดท้ังหลายท่ีมีอยูในระบบ
ราชการบริหาร ราชการนิติบัญญัติ และราชการตุลาการ ดังนั้นการนําแนวคิดใหมท่ีมีอิทธิพลมากใน
ปจจุบันมาใช ไดแก แนวคิดการสงเสริมการมีสวนรวม และการใหแรงจูงใจ ( Carrot and Stick ) มา
สรางเปนมาตรการในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ในปจจุบันมีผูประกอบการจํานวนมากท่ีมี
ความพยายามอยางจริงใจท่ีจะปรับปรุงระบบโรงงาน เครื่องจักรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตท่ี
เปนลดมลพิษ ดวยความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ดังนั้น ควรท่ีจะตองสรางมาตรการจาก
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สองแนวคิดดังกลาว โดยควรท่ีจะตองใชมาตรการท่ีเปนการใหแรงจูงใจสําหรับผูประกอบการท่ี
สมัครใจในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักรการใชวัตถุดิบ และระบบบําบัดท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานสากล โดยรัฐใหการสนับสนุน และมีแผนการดําเนินการปรับเปล่ียนท่ีแนนนอน 
ขณะเดียวกัน ก็ใชมาตรการออกคําส่ัง และการใชมาตรการควบคุมและลงโทษอยางเขมงวด กับ
โรงงาน ผูประกอบการ และผูท่ีรับชวงตอในการดําเนินการกําจัดมลพิษจากโรงงานท่ีปลอยปละ
ละเลย หรือทําการฝาฝนมาตรการในการปองกันมลพิษ 
                      แตท้ังนี้หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของจะตองเรงดําเนินการในการวางเง่ือนไขและวาง
ผังเมืองสําหรับเขตอุตสาหกรรมปโตรเคมีใหไดตามมาตรฐานสากลใหมากท่ีสุดตองมีการ
กําหนดการปลอยของเสียตางๆ ท้ังท่ีเปนน้ําเสีย อากาศ ความรอน และขยะอุตสาหกรรมรวมถึง
ระบบการควบคุมการรั่วซึมของสารเคมีตางๆ อยางเครงครัด โดยภาครัฐจะตองมีมาตรการในการ
ตรวจสอบอยางเครงครัดและตอเนื่อง และกรณีท่ีมีการปลอยปละละเลยใหเกิดการรั่วซึมหรือการ
ปลอยของเสียตางๆ ออกมาเกนิมาตรฐาน จะตองมีการดําเนินการลงโทษอยางเครงครัดเปดเผย และ
รวดเร็ว 
           1.3.4 ภาคประชาชนท่ีมีความตื่นตัวทางดานส่ิงแวดลอมจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐท้ังในทางดานงบประมาณ เครื่องมือตางๆ ท่ีติดตั้งในระดับพ้ืนท่ี ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับมลพิษ รวมตลอดถึง ความรูท่ีเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ ใหสามารถเขามาสวนรวมในการ
บริหารจัดการ การเฝาระวังไมใหเกิดการลักลอบปลอยของเสีย รวมไปถึงการไดรับการเสริม
ศักยภาพใหมีความสามารถในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และสามารถใชสิทธิในฐานะท่ีเปน
ผูเสียหายโดยตรงในกรณีท่ีเกิดการปลอยปละเลยหรือจงใจฝาฝนกฎหมายส่ิงแวดลอม โดยจะตองมี
องคกรในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในกรณีที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
และไมไดรับการเยียวยาความเสียหายอยางรวดเร็วเพียงพอใหกลับคืนสูฐานะดังเดิม 
     1.3.5 จากผลการศึกษาดังท่ีกลาวมาขางตน หากพิจารณาในแงมุมทางกฎหมายจะเห็นไดวา
ในปจจุบันมีบทบัญญัติในทางกฎหมายตั้งแตรัฐธรรมนูญไปจนถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัต ิ
และอนุบัญญัติมากมายหลายฉบับท่ีใหความสําคัญกับปญหาเรื่องมลพิษและส่ิงแวดลอม แตสวนท่ี
เปนปญหาในทางกฎหมายคือบุคคลากรในกลไกภาครัฐท่ีมีหนาท่ีตองบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ซ่ึงปญหาดังกลาวโดยสวนใหญแลวเปนปญหาของการจัดโครงสรางองคกรมากกวา
ปญหาตัวบุคคล ท้ังนี้สืบเนื่องจากการจัดโครงสรางเปนแบบกระทรวงกรม ท่ีมีสายการบังคับแบบ
ส่ังการซ่ึงการจัดองคกรแบบนี้เปนการจัดองคกรแบบแทง ตามอํานาจหนาท่ีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
โดยไมสามารถท่ีจะส่ังการบังคับบัญชาขามกระทรวงกันได( แมมีกฎหมายหลายฉบับท่ีใหอํานาจ
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รัฐมนตรีส่ังการเจาหนาท่ีขามสายการบังคับบัญชาไดก็ตาม แตในทางปฏิบัติกลับไมสามารถท่ีจะส่ัง
การไดจริง ) การจัดโครงสรางองคกรแบบแทงดังกลาวแมจะมีขอดี แตเม่ือตองปฏิบัติงานรวมกัน
ในพ้ืนท่ี แตในทางปฏิบัติมีขอจํากัดมากมายหลายประการท้ังนี้เพราะการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการปญหามลพิษและส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี
พัฒนาอุตสาหกรรมจําเปนท่ีจะตองมีระบบประสานการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการ ท่ีจะตองมี
เปาหมาย มีแผนงาน มีวิธีการในการปฏิบัติงานท่ีบูรณการสอดคลองตองกันอยางเปนเนื้อเดียวกัน
ภายใตความเปนรัฐ ดังนั้น หากตองการท่ีจะจัดวางระบบเพ่ือการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีพัฒนา
อุตสาหกรรม จึงจําเปนท่ีจะตองมีการปรับองคกรและกระบวนการในการทํางานท้ังในระดับการ
กําหนดนโยบายและในระดับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและการท่ีจะปรับการทํางานขององคกรตางๆท่ี
อยูในระดับพ้ืนท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงกฎหมายฉบับตางๆเพ่ือทําใหเกิดระบบการใช
อํานาจราชการบริหารเพ่ือจัดการพ้ืนท่ีเหนือเขตพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสามารถแบงออกเปนกลุม
ตางๆดังตอไปนี้  
        กลุมท่ี 1 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรมหาชนอิสระ 
         กลุมท่ี 2 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเขตและการควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
          กลุมท่ี  3 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน การภาษีอากร และการถายทอด
เทคโนโลย ี
          กลุมท่ี 4 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม และการควบคุมติดตามใหเปนไปตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลในการ
ประกอบการ 
            กลุมท่ี 5 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การขนสงและ
การพลังงาน 
            กลุมท่ี 6 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางาน 
           กลุมท่ี  7 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
           กลุมท่ี  8 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับระบบการจัดการและการบําบัดของเสียและมลภาวะจากอุตสาหกรรม  
    กลุมท่ี  9 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดองคกรในการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพ่ือคุมครองสิทธิและระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม 
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            กลุมท่ี 10 กลุมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกองทุน ระบบสวัสดิการ และมาตรการในการเยียวยา
ความเสียหายและผลกระทบจากการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
 
 
              1.4 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาออกเปน 2 ระยะ
คือ ระยะเฉพาะหนา ระยะยาว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
             1.4.1.การแกไขปญหาระยะเฉพาะหนาเรงดวน   

จากสถานการณท่ีเกิดขึ้นมีความจําเปนตองแกไขปญหา ซ่ึงสามารถท่ีจะดําเนินการไดทันที
ภายใตระบบราชการ และกฎหมายท่ีมีอยูเพ่ือบรรเทาปญหาท่ีเกิดขึ้น ดังนี้ 
               1.4.1.1 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจท้ังสามดานทําใหเกิดความตื่นตัวขึ้น
ภายในระบบราชการ โดยเฉพาะกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองใชอํานาจตาม
กฎหมายในการปญหา มีความพยายามของหนวยงานท่ีจะเรงรัดเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาท่ีเกิด
จากโรงงานตางๆ มากขึ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการจัดระบบการแกไขปญหาซ่ึงอยางนอยก็เปนการเฝา
ระวัง และติดตามการดําเนินการการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีซ่ึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง แตใน
บางหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมมีความพรอมในการเขารวมเพ่ือดําเนินการแกไขปญหา จึงจะตองมี
ระบบการสนับสนุนจากสวนกลางเพ่ือทําใหการแกปญหาในระดับพ้ืนท่ีเปนไปอยางครบวงจร 
               1.4.1.2 จะตองเรงดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลพิษ
ในพ้ืนท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมและบริเวณใกลเคียงเพ่ือใหสามารถออกแบบและวางระบบในการ
แกปญหาท่ีถูกตองในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานราชการ 
               1.4.1.3 ปญหาเรื่องอัตรากําลังของเจาพนักงานตามกฎหมายในการควบคุม 
ตรวจสอบติดตามปญหาส่ิงแวดลอมท่ีตองสัมพันธกับจํานวนโรงงาน ปริมาณงาน และปญหาท่ีมี
การรองเรียนท่ีจะตองเขาไปตรวจสอบ 
               1.4.1.4 การจัดระบบแบบครบวงจรในการตรวจสอบท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
หองปฏิบัติการเพ่ือใหทราบผลท่ีแนนอนรวดเร็วเท่ียงตรง สามารถท่ีจะสรางความกระจางและเปน
ฐานขอมูลในการวินิจฉัยในทางกฎหมายได 
               1.4.1.5 ดําเนินการในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการเฝาระวังการปลอยกาซ น้ํา
เสีย และขยะอุตสาหกรรมท่ีสามารถบอกถึงแหลงกําเนิด ผูท่ีดําเนินการควบคุมดูแลในการควบคุม
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การปลอย การขนยาย การจัดเก็บ การดําเนินการในการบําบัดกําจัดท่ีสามารถระบุตัวผูรับผิดชอบได
เพ่ือใหหลักผูกอมลพิษเปนผูจายเปนจริงในทางปฏิบัต ิ
               1.4.1.6 จัดทําแผนประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีโดย
เปนแผนงานการตรวจสอบโรงงาน แหลงกําเนิดมลพิษ กระบวนการในการขนสงขนยายสารเคมี 
และขยะอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง 
              1.4.1.7 จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในแตละหนวยงานเพ่ือสราง
ความคุมครองและความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
               1.4.1.8 จัดการฝกอบรมความรูและเทคนิคประสบการณในทางกฎหมายใหกับ
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
              1.4.1.9 จัดทํากฎหมายลําดับรองท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานในการ
ปลอยกาซ น้ําเสีย และระบบการจัดการขยะอุตสาหกรรม ตามท่ีพระราชบัญญัติฉบับตางๆ ให
อํานาจ รวมถึงการปรับปรุงบรรดากฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของท้ังหลายใหเปนระบบและทันสมัย
กับสถานการณปญหา 
               1.4.1.10 สนับสนุนใหมีการจัดระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดสะดวกรวดเร็วโดยไมมี
คาใชจายในกรณีท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายและไมไดรับการเยียวยาความเสียหาย 
              

1.4.2 การแกไขปญหาในระยะยาว   
การแกไขปญหาอยางเปนระบบและท้ังหมดมีความจําเปนท่ีจะตองผลักดันใหเกิดกฎหมาย

เพ่ือเปนการปรับโครงสรางและระบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเสียใหม
นอกเหนือจากหนวยงานท่ีมีอยูแลวในขณะนี้   โดยมีความจําเปนท่ีจะตองมีจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่
ติดตามและชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ือสรางบรรทัดฐาน
แหงความเปนธรรมจากการพัฒนา 
               โดยราง พระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ. ..... มีแนวคิดของรางพระราชบัญญัติและรายละเอียดเชิง
หลักการดังตอไปนี้1 

                                                             
1 รางพระราชบัญญัติจัดต้ังคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  พ.ศ. .... 
และ แบบฟอรมขอเขาช่ือเสนอกฎหมายปรากฎทายเอกสาร 
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หลักการของกฎหมายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับองคกรที่ใชอํานาจกึ่งตุลาการ  ( 
Tribunal ) สําหรับการแกปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขตพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
1. ชื่อ “คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม

อุตสาหกรรม ” 
 

2. แนวคิดและหลักการในการจัดองคกรที่ใชอํานาจรัฐเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การพัฒนาพ้ืนที่ใหเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ประกอบดวยพัฒนาการและแนวคิดที่สําคัญตอไปนี้ 
        2.1 ลักษณะของอํานาจรัฐเหนือพ้ืนที่ เขตนิคมอุตสาหกรรมในทัศนะของ
ประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมตกอยูในสภาพไรอํานาจรัฐเหนือ
เขตนิคมอุตสาหกรรม และเกิดลักษณะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือเขตนิคมอุตสาหกรรม ทัศนะ
ของประชาชนซ่ึงมองสภาพที่อํานาจรัฐไมสามารถที่จะแกไขปญหาทั้งหลายทั้งที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน ชุมชน สังคมที่ เกิดของนิคมอุตสาหกรรมไมวาจะเปนปญหาที่ เกิดจากมลพิษ
อุตสาหกรรม รวมถึงปญหาผลกระทบทางดานลบในดานเศรษฐกิจระดับลาง ดานสังคม ดาน
การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย และความเปนธรรม 
       โดยเฉพาะในทางนิติศาสตร ระบบกฎหมายและบทบัญญัติทั้งหลาย ซ่ึงควรจะ
เปนส่ิงที่ชวยทําหนาที่ในการปองกัน ปกปอง แกไขเยียวยาปญหาตางๆ ใหแกประชาชนได แตกลบัมี
ผลเปนตรงกันขามแทบจะในทุกๆ มิติ ขอสรุปซ่ึงไดจากการศึกษาวิเคราะหในเชิงระบบของบริหาร
จัดการเขตนิคมอุตสาหกรรม พบวาจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนปญหาที่เกิดจากการจัดโครงสราง
ขององคกรการใชอํานาจรัฐที่ไมสามารถเยียวยา และจัดการกับปญหาไมวาจะเปนปญหาเล็กๆ นอยๆ 
ไปจนกระทั่งปญหาวิกฤติรายแรงตางๆ ได 
   2.2 ปญหาในเชิงโครงสรางขององคกร ประกอบดวย ปญหาหลักๆ ที่จะตอง
นําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขในประเด็นสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

   2.2.1 ความไมเปนเอกภาพขององคกรของรัฐที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
ที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรม ( ในขณะที่ในดานการสงเสริมกลับมีความเปนเอกภาพ แมจะไมไดมี
การจัดองคกรที่เปนเอกภาพ แตกลับใชวิธีการประสานงานอยางใกลชิดและนอกความเปนทางการ 
เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการลงทุน ) ความไมเปนเอกภาพดังกลาวสืบเนื่องจากทั้งบทบัญญัติ
กฎหมายในแตละฉบับและทั้งจากการจัดองคกรของรัฐที่ไมมีความเปนเอกภาพ รวมถึงความไมเปน
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เอกภาพของหนวยงานในระดับพ้ืนที่ และความไมเปนเอกภาพของหนวยงานที่เปนองคกรราชการ
ประจําระดับภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   2.2.2  ปญหาการขาดความชัดเจนและขาดการบูรณาการรวมกัน 
ระหวางปรัชญาและภารกิจของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   2.2.3  ปญหาการไมบังคับใชกฎหมายของหนวยงานตางๆ ซ่ึงมีหนาที่
ตามกฎหมาย 

   2.2.4  ปญหาการขาดแนวทางและวิธีการในการแกปญหาที่ชัดเจน  
รวดเร็ว เปนธรรมและมีประสิทธิภาพของหนวยงานตางๆ 

   2.2.5  ปญหาการขาดระบบฐานขอมูลกลาง ขาดระบบสนับสนุนการ 
ดําเนินการของหนวยงาน ทั้งหลายของรัฐ 

   2.2.6  ปญหาการไมมีระบบในการติดตามประเมินผลในภารกิจตางๆ ที่
ไดดําเนินการไป 

   2.2.7  ปญหาความไม เปนอิสระในการใชอํานาจเนื่องจากการถูก
แทรกแซงโดยนักการเมืองจากปญหาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางองคกรดังที่ไดกลาว
มาขางตนหากพิจารณาประกอบกับธรรมชาติหรือสภาวะความเปนจริงของปญหาจะทําใหสามารถ
ที่จะเขาใจถึงแกนของปญหาไดดังตอไปนี้ 

2.2.7.1  ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม เปน
ปญหาที่มนุษยสรางขึ้น และการสรางปญหาดังกลาวไมไดเกิดจากการกระทําของผูหนึ่งผูใดแตเพียง
ผูเดียว หากแตเกิดจากกลุมของบุคคลที่เขามามีสวนในการกอใหเกิดปญหาขึ้นมา (และมีขอที่นา
สังเกตดวยวากลุมบุคคลดังกลาวที่เขามามีสวนในการกอใหเกิดปญหานั้น จะมีการพูดถึงองคกรที่มี
ฐานะเปนบุคคลในทางกฎหมาย  ( นิติบุคคล )ซ่ึงไมสามารถที่จะจับตองไดในความเปนจริง ดวย
เหตุดังนั้นเม่ือตองหาตัวผูกระทําก็จะเปนปญหาที่ยุงยาก และยิ่งมาตรการทางกฎหมายไมชัดเจน 
การจัดโครงสรางองคกรไมเปนเอกภาพ ก็ไมสามารถที่จะจัดการกับองคกรใดๆ ได แตองคกร
เหลานั้นไดผลประโยชนไปเปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตคิดจะเขามาลงทุนในประเทศ) 

 
2.2.7.2  จะเห็นไดวาปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยางเปนระบบ 

สามารถที่จะยอยรอยกลับไปแสดงใหเห็นไดวามีขบวนการอยางไร 
2.2.7.3  แนวทางที่ถูกตองและสามารถที่จะหยุดยั้งไมใหเกิด

ปญหาขึ้นมามีบทเรียนมามากมายทั้งในและตางประเทศวา ตองสรางและใชมาตรการในการปองกัน
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จึงจะเกิดระบบโครงสรางที่กอใหเกิดปญหาอยางเปนระบบเร่ิมตนจาก ความคิดในการพัฒนาที่เลือก
ตัวแบบของการพัฒนาแบบไมสมดุลในทุกๆ ดาน โดยมีระบบราชการ ระบบกฎหมาย ระบบ
กระบวนการยุติธรรม ใหการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในลักษณะกระตือรือรน และใน
ลักษณะวางเฉยไมใหความชวยเหลือ ไมรับรู ไมใหความเปนธรรมในกรณีเขตนิคมอุตสาหกรรมมี
ระบบการสนับสนุนและจัดโครงสรางแบบพิเศษ โดยมีเปาหมายที่จะผลักดันใหเกิดการตั้งโรงงาน
และประกอบการได ในทางดานบริหารทั้งในระดับนโยบาย ที่มุงสงเสริมโดยมีนโยบายที่ชัดเจน 
ตอเนื่อง ติดตอกันมาเปนเวลานาน มีการจัดตั้งองคกรใหทําหนาที่ในการสงเสริม ดูแลแกปญหา (ดัง
จะเห็นไดจาก การจัดตั้งสภาพัฒนฯ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงตะวันออกเปนการ
เฉพาะ) มีการจัดระบบราชการใหทําการสนับสนุน มีการใชมาตรการทางภาษีเพ่ือสงเสริมการลงทุน 
มีการจูงใจใหเกิดการลงทุน มีมาตรการจูงใจใหสามารถือครองที่ดิน มีหนวยงานในระบบราชการ
ตั้งแตระดับบนและระดับลางใหการสนับสนุน โดยขาดระบบการการประเมิน ขาดการติดตามผล 
การใชวิธีการลดการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายจึงเปนการจูงใจใหอุตสาหกรรมมีลักษณะ
แนวโนมจะกลายเปนความไมชอบดวยกฎหมายในดานตางๆ ไดรับความนิยมชมชอบเปนอยางยิ่ง 
เพราะมีรัฐที่ประกันความเส่ียงที่เกิดจากการถูกบังคับใหเปนไปตามกฎหมายไดความพยายามลาสุด
ของฝายบริหาร คือ ความพยายามในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในทางดานนิติบัญญัติ นอกจาก
ไมปรับปรุงกฎหมายใหนําไปสูการมีมาตรการปองกันปญหาแลวกลไกกรรมาธิการของรัฐสภาก็ไม
สามารถที่จะแกปญหาใหไดกลไกกระบวนการยุติธรรมไมมีการปรับตัว ระบบทั้งระบบเม่ือ
เปรียบเทียบกับความสลับซับซอนของปญหาแลวไมสามารถที่จะหวังหรือจะเห็นไดวา ระบบ
กระบวนการยุติธรรมจะใหความเปนธรรมที่คุมคากับทรัพยากรที่สังคมทุมเทใหไดอยางไร
ประสิทธิภาพของระบบในการแกไขปญหา เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการในการแกไข เพราะปญหาที่
เกิดจากอุตสาหกรรมมักจะมีพฤติกรรมของการเกิดที่มีรูปแบบการแตกตัวแบบทวีคูณ ดังนั้น เม่ือ
เกิดขึ้นในแตละคร้ังก็จะสงผลกระทบอยางกวางขวาง 

2.2.7.4 ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการแกไขปญหาจาก รูปแบบ
การรองเรียนความเดือดรอนไปสู รูปแบบการแกไขปญหาแบบขอพิพาท( ในลักษณะเชิงคดี )จาก
สภาพความเปนจริงและตนตอของปญหาดังที่ไดชี้ใหเห็นมาขางตน จะเห็นไดวากรณีเร่ือง “ เขต
อุตสาหกรรม ” ในแงของพัฒนาการทั้งในทางความเปนจริง ในทางปฏิบัติ และ ในทางทฤษฎีจะ
เห็นไดวา เปนแนวความคิดที่เกิดจากสภาวะของปญหาที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูอยาง
กระจัดกระจายปะปนไปกับการใชพ้ืนที่ในลักษณะตางๆเชนพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรม พ้ืนที่พัก
อาศัย พ้ืนที่อนุรักษฯลฯ และในที่สุดก็นําไปสูความขัดแยงความไมถูกสุขลักษณะ ความไมคุมคา
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ฯลฯ ดังนั้นจึงมีการเสนอใหจัดตั้งเปนเขตๆ ในการที่จะใชประโยชนในพ้ืนที่ตางๆ ดังจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนในพระราชบัญญัติผังเมือง 
      
  3. หนาที่และโครงสรางขององคกร 

 จากบทเรียนในเร่ืองมลพิษอุตสาหกรรมทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศมีความ
จําเปนที่จะตองจัดรูปแบบองคกรใหทําหนาที่ใชอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดใหความเปนธรรม 
รวดเร็ว และใหแลวเสร็จในระดับพ้ืนที่ จึงจําเปนที่จะตองแยกองคกรออกมาจากระบบราชการ
ประจําทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น โดยการจัดองคกรที่ใชอํานาจกึ่ง
ตุลาการ (Quasi Judical) สวนใหญแลวจะอยูในรูปของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด (Tribunal) 

โดยองคกรดังกลาวนี้จะทําหนาที่หลักสองประการ คือ 
1. หนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของสวนราชการตางๆ ที่อยูใน

พ้ืนที่ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ โดยใช
แนวทางของหลักธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในการดําเนินการ 

2. หนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เปนผลสืบเนื่องจากการมีเขตนิคมอุตสาหกรรม
ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน ตอชุมชน ตอส่ิงแวดลอมทั้งหลาย ที่อยูในเขตหรือบริเวณที่
ไดรับผลกระทบ ซ่ึงอาจจะเปนขอพิพาทที่เกิดจากการที่รัฐไมใชอํานาจตามกฎหมาย หรืออาจจะ
เปนการใชอํานาจทางปกครองเพ่ือการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
ที่ดําเนินการกับผูประกอบการ 

โดยโครงสรางองคกรดังกลาวตองทําใหองคกรมีความสัมพันธอยางกับประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบในเขตพ้ืนที่ดวยวิธีการรับเร่ืองราวรองทุกขที่เกิดจากการที่หนวยงานของรัฐไม
ดําเนินการตามกฎหมาย ดังนั้นความสัมพันธในระดับแรก คือ การเขามาติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล การทํางานของหนวยงานทั้งหลาย ซ่ึงมีผลทําใหผูประกอบการโรงงานจะตองอยูใน
กรอบกติกา ที่มีองคกรกํากับอยางใกลชิด ความสัมพันธในระดับที่สอง คือ การมีตัวแทนของ
ประชาชนทั้งในทางตรงและทางออมที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของกรรมการใน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการทํางานของระบบราชการ ความสัมพันธในระดับ
ที่สาม คือ การนําเอาขอมูลจากประชาชนในพ้ืนที่เขาสูกระบวนการพิจารณาในชั้นของการระงับขอ
พิพาท 

องคกรดังที่ไดกลาวมาจะแบงเปน 2 องคกร คือ 
1. คณะกรรมการติดตามติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักการธรรมาภิบาล 
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1.1 ระดับและองคประกอบของคณะกรรมการ  
1.1.1 คณะกรรมการระดับชาต ิประกอบดวย 

                                   ก. ตัวแทนขององคกรวิชาชีพที่มีประสบการณ  
                                       ( วิศวกรรมสถาน /แพทยสภา /นักส่ิงแวดลอม ) 
                                   ข. ตัวแทนสภาอุตสาหกรรม 
                                    ค. ตัวแทนของภาควิชาการที่มีประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ     
                                        ( วิศวะ/ส่ิงแวดลอม/วิทยาศาสตร/กฎหมาย/..... ) 
                                    ง. ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีนิคมตั้งอยู 
                                    จ. ตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่มีโอกาสเส่ียง 
                                    ฉ. ตัวแทนอาชีวะอนามัย 

1.1.2 คณะกรรมการระดับพ้ืนที ่ประกอบดวย 
                                    ก. ตัวแทนของประชาชนที่อยูในบริเวณเขตที่อาจจะไดรับ  
                                         ผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม 
                                    ข. ตัวแทนโรงงาน ตัวแทนผูประกอบการ 
                                    ค. ตัวแทนแรงงาน 
                                    ง. ตัวแทนกลุมผูตรวจสอบมาตรฐานขององคกร 
                                    จ. ตัวแทนฝายสาธารณะสุขในพ้ืนที่ 
                                    ฉ. ตัวแทนการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
                                    ช. ตัวแทนฝายส่ิงแวดลอม 
                                    ซ. ตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนทางดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ 
                                    ญ. ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                    ฎ. ตัวแทนของฝายปกครอง 

1.2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
1.2.1 อํานาจคณะกรรมการในระดับชาต ิมีดังนี้  

                                     ก. วางกรอบ นโยบายในการดําเนินการติดตาม การตรวจสอบ   
                                          การประเมินผล 
                                     ข. ดําเนินการประเมินผลการดําเนินการของหนวยงานทั้งหลาย  
                                          ในเขตอุตสาหกรรมแตละเขต 
                                      ค. จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรม 
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                                      ง. จัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาล รัฐสภา เกี่ยวกับการปรับปรุง  
                                         แกไขกฎหมายในระดับตางๆ 

1.2.2 อํานาจคณะกรรมการในระดับพ้ืนที ่มีดังนี้ 
                                       ก. อํานาจในการติดตามตรวจสอบระบบฐานขอมูลการ

ดําเนินการของหนวยงานทั้งหลายของรัฐระบบการปองกันตามที่กําหนดใหผูประกอบการตอง
ดําเนินการ จัดใหมีตามกฎหมาย การติดตามการทําตามขอแนะนําที่การศึกษาผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอม และผลกระทบทางสังคม ใหคําแนะนํา 

                                    ข. อํานาจในการประเมินผลการดําเนินการตามกฎหมายของ
หนวยงานในระดับพ้ืนที่การประเมินผลเคร่ืองมือในทางกฎหมายวามีเพียงพอ หรือมีประสิทธิภาพ
หรือไมการประเมินศักยภาพของหนวยงานตางๆที่มีหนาที่ในทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 
  

2. คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
2.1 ระดับและองคประกอบของคณะกรรมการ 

2.1.1 คณะกรรมการระดับชาติ ประกอบดวย 
                                   ก. ตัวแทนจากองคกรที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ 
                                       ทรัพยากรธรรมชาต ิ
                                   ข. ตัวแทนจากองคกรที่ติดตามปญหาโรคที่เกิดจากการทํางาน 
                                   ค. ตัวแทนจากองคกรที่ติดตามปญหาเร่ืองสารเคมีที่ใชใน 
                                        อุตสาหกรรม 
                                   ง. ตัวแทนจากนักวิชาการ( เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร   
                                       ส่ิงแวดลอม วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร ) 
                                    จ. ตัวแทนจากองคกรวิชาชีพ 

2.1.2 คณะกรรมการระดบัพ้ืนที่ 
                                    ( เปนชุดเดียวกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตาม  
                                       หลักธรรมาภิบาล) 

2.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  
2.2.1 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระดับชาต ิ
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                                   ก. รับพิจารณาเร่ืองที่เปนขอพิพาทระหวางประชาชนผูที่ไดรับ
ผลกระทบกับหนวยงานของรัฐหรือกับผูประกอบการ หรือ โรงงาน ที่เกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

                                   ข. วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทและมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหหนวยงานของ
ดําเนินการเพ่ือแกไขขอพิพาท 

                                    ค. วางขอกําหนด แนวทางในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม 

 
 
 
2.2.2อํานาจคณะกรรมการในระดับพ้ืนที ่

                                  มีอํานาจเชนเดียวกับคณะกรรมการในระดับชาต ิแตมีขอบเขตการ
ใชอํานาจเฉพาะขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเทานั้น ซ่ึง เปนการ
กระจาย อํานาจมาสูพ้ืนที่ที่เปนปญหา 

นอกจากการจัดตั้งองคกรขึ้นแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมทั้งในเร่ือง
ระบบฐานขอมูล ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบวิธีพิจารณาคดี ระบบการติดตาม ระบบการ
ประสานงาน การจัดคามาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมที่จะใชอางอิงฯลฯ เนื่องจากปญหาดังที่กลาว
มาสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการบริหารงานของขององคกร และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงาน
ตางๆ ขัดแยงกัน ซ่ึงรวมไปถึงอํานาจในการใชงบประมาณ อํานาจในการบังคับบัญชากําลังคน และ
ผลประโยชนอื่นๆ ที่จะไดรับมาจากความบกพรองของระบบราชการตองปฏิรูปใหญในสวนที่วา
ดวยการจัดระบบองคกรเสียใหมทั้งหมดรวมไปดวยจึงจะสามารถประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินการเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ไดอยางแทจริง 
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ราง พระราชบัญญัต ิ

คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 

พ.ศ............. 

--------- 

       มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   พ.ศ. .............. ” 
 
       มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
   
       มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัตินี ้
       “  เขตนิคมอุตสาหกรรม”  หมายความวา  เขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม   เขตสงเสริมอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน   เขต
ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมือง   และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีซ่ึงมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยูอยางหนาแนน  
                            “  ขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม ”  หมายความวา  บรรดาขอ
พิพาทท้ังหลายซ่ึงบุคคลผูไดรับผลกระทบและเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออมจากการ
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ประกอบกิจการโรงงาน   และใหหมายความรวมถึง  ขอรองเรียนท่ีเกี่ยวกับการปฎิบัติหนาท่ีหรือ
การงดเวนการปฎิบัติตามหนาท่ีของเจาพนักงานตามกฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับเขตนิคม
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินี ้
       “เจาหนาท่ีของรัฐ”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  หรือผูปฏิบัติงาน
อ่ืนในหนวยงานของรัฐ 
               
       มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
       กฎกระทรวงนั้น  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

ภาค ๑ 
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 

---------------- 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

---------------- 
 
       มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจาก
เขตนิคมอุตสาหกรรม    ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดยตําแหนง 
                            คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม   ประกอบดวยกรรมการสองประเภท  คือ  “คณะกรรมการติดตามตรวจสอบให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม”   และ  คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ตามมาตรา 
๑๐  มาตรา  ๒๔  และ มาตรา ๒๕ 
       ประธานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม    มีอํานาจหนาท่ีดูแลกิจการท่ัวไปของคณะกรรมการ 
 
       มาตรา ๖  คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
นิคมอุตสาหกรรม    มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
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       (๑)  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   มีอํานาจหนาท่ี 
                   (ก)  จัดการระบบฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันท้ังหลายเกี่ยวกับเขตนคิม
อุตสาหกรรม  ระบบการผลิต   ระบบการปองกันและระบบเตือนภัยท้ังหลายท่ีจะมีผลกระทบตอ
สภาวะแวดลอม  สุขภาพ  อนามัย    
                                           เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท้ังหลายท่ีจําเปน   ใหคณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะ
เรียกใหหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ   และผูประกอบการท่ีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมสงขอมูล  
แผนท่ี  แผนผังสถานท่ี  รวมถึงแผนปฎิบัติ  ซ่ึงผูประกอบการมีหนาท่ีตองจัดทําตามกฎหมายใหแก
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
                      (ข)  กําหนดแนวทาง  วิธีการ  และ จัดทําแผนการดําเนินการท้ังหลายเพ่ือการ
ติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินผลการปฎิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท้ังหลายของหนวยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือตามแผนการปองกันหรือเฝาระวังความไมปลอดภัยท้ังหลายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการท้ังหลายในเขตนิคมอุตสาหกรรม   
                                  (ค)  ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  ชุมชน  
เพ่ือจัดทํามาตราฐานตัวช้ีวัดความมีมาตราฐานของเขตนิคมอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาล  
รวมตลอดถึงมาตราฐานความปลอดภัยท้ังหลายท่ีเกีย่วของกับความปลอดภัยในเขตนิคม
อุตสาหกรรมชนิดและประเภทตางๆซ่ึงจําเปนตองมีใหสอดคลองกับมาตราฐานสากลโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของประชาชนและความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
                   (ง )  เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใหมีกฎหมาย 
หรือแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย 
       (๒)  คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
                   (ก)  วินิจฉัยขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้
                   (ข)  เสนอความเห็นตอ  เพ่ือส่ังการตอหนวยงานของรัฐท่ีจะตองดําเนินการ
ตามกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามคําวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๓๗ ( ๕)  
                  (ค)  รายงานผลการส่ังการของนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้   
พรอมท้ังเสนอวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีควรส่ังการตอไปในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานยังไมเปนผล 
                   (ง)  เสนอแนะคณะรัฐมนตรี  เพ่ือมีมติกําหนดระเบียบปฏิบัติราชการ 
ตามมาตรา ๖ 
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                   (จ)  เสนอความเห็นและขอสังเกตตามเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหดําเนินการจัดใหมี   แกไข  ปรับปรุง  หรือยกเลิกกฎหมาย  
                    
   มาตรา ๗   บุคคลใดจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการท้ังสองประเภทตามมาตรา  ๕ 
วรรคสอง ในขณะเดียวกันมิได 
 
       มาตรา ๘  ใหกรรมการตามมาตรา ๕ไดรับคาตอบแทนตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 
       มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหคณะกรรมการตามมาตรา ๕  และ เจาพนักงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม     ซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการติดตาม การตรวจสอบ  และ รับผิดชอบในการสอบสวน   
รวมรวมขอเท็จจริงตางๆท่ีเกี่ยวของกับขอพิพาท    เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
กรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

--------------- 
 
           มาตรา ๑๐  ใหมี กรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมมีจํานวนไมเกิน 15 คนมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันท่ีวุฒิสภา
ใหความเห็นชอบ   ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตร ี     
                            ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
นิคมอุตสาหกรรมเปนกรรมการโดยตําแหนง 
  
       มาตรา ๑๑ ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม   ตองเปนผูมีความเช่ียวชาญและมีผลงานเปนท่ีประจักษ
ในทางนิติศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  ส่ิงแวดลอม  การสาธารณสุข   
วิทยาศาสตร  หรือการบริหารราชการแผนดินและตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
       (๑)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 
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       (๒)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา  อัยการ ผูพิพากษาศาล 
หรือตุลาการศาลปกครองท่ีเคยรับผิดชอบในการดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   
       (๓)  เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชาท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในสถาบันการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาของรัฐมาแลวไมนอยกวาหาป 
       (๔)  เปนบุคคลท่ีมีภูมิลําเนาและพักอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีเปนเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาเปนเวลานาน  อยางนอยกอนการประกาศตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม 
       (๕)  เปนบุคคลท่ีมีผลงานอันเปนท่ีประจักษเกี่ยวกับการปกปองรักษาอนุรักษ
คุณภาพส่ิงแวดลอม     
                               ( ๖ ) เปนบุคคลท่ีมีประสบการณเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลใหเปนไปตาม
มาตราฐานสากลในทางดานส่ิงแวดลอมของโรงงานหรือสถานประกอบการ 
  
       มาตรา ๑๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการติดตามตรวจสอบ
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรมพนจากตําแหนง  เม่ือ 
       (๑)  ตาย 
       (๒)  ลาออก 
       (๓)  ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก   
เวนแตในความผิดท่ีกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
       (๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
       (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
 
       มาตรา ๑๓   ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม  มีอํานาจในการเรียกบุคคลให
มาใหถอยคํา  มีอํานาจในการเรียกเอกสารจากสวนราชการท้ังหลายซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายในการ
ติดตามควบคุม  ตรวจสอบ  อนุมัติ  อนุญาต  หรือออกคําส่ังประการใดๆท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการติดตาม ตรวจสอบ  หรือประเมินผล  การดําเนินการท้ังหลายในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
 
       มาตรา ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม   มีอํานาจ ออกระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดเง่ือนไข  ระยะเวลา   
วิธีการ  สถานท่ี   เพ่ือดําเนินการในการติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจการของโรงงาน  หรือ  เพ่ือ
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สงเสริม  ติดตาม  การปฎิบัติงานของสวนราชการท้ังหลายท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมาย    ท้ังนี้  โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
                             
                            มาตรา ๑๕   ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนินการติดตามตรวจสอบเพ่ือให
การประกอบการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  หรือตรวจสอบติดตามการดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายของสวนราชการใดท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายในเขตนิคมอุตสาหกรรมเขตใดเขตหนึ่งหรือ
หลายเขต    คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   อาจตั้งอนุกรรมการขึน้มาคณะหนึ่งซ่ึงประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ี
เหมาะสมใหทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมอบหมาย 
                    
                          มาตรา ๑๖  ในกรณีอันจําเปนฉุกเฉิน และเพ่ือเปนการปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแก
สาธารณะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อาจมีความเห็นแจงไปยังคณะกรรมการท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับ
เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายนี้ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมายนัน้ๆ 
    
                           มาตรา ๑๗    ในกรณีเปนท่ีสงสัยวาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองบังคับใชในเขต
นิคมอุตสาหกรรมหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนอํานาจ
หนาท่ีของหนวยงานของรัฐหนวยใด   หรือเปนของเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงใด  เพ่ือประโยชน
ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการท้ังหลายของหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้   
ใหถือวาเปนหนาท่ีความรับผิดชอบรวมกันของหนวยงานหรือของตําแหนงนั้น  ๆ
                            หนาท่ีความรับผิดชอบรวมกันตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความรับผิดทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 

 
หมวด ๓ 

กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
----------------- 

สวนที่ ๑ 
สิทธิการนําขอพิพาทมารองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนคิม
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อุตสาหกรรม 
----------------- 

 
       มาตรา ๑๘  บุคคลทุกคนท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการในเขตนิคม
อุตสาหกรรมและไมมีหนวยงานของรัฐใดท่ีมีหนาท่ีตามกฎหมายดําเนินการแกไขหรือเยียวยา
ผลกระทบหรือความเสียหายดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมไดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้
                            สิทธิเสนอขอพิพาทตามวรรคหนึ่ง   ใหรวมถึงกรณีท่ีหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐไดเขาไปดําเนินการอยางใดๆแตผลกระทบหรือความเสียหายยังคงมีอยูดวย  
       การเสนอขอพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิรองทุกขอันจะพึงมีได
ตามกฎหมายอ่ืน 
          
                            มาตรา ๑๙  ขอพิพาทท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมจะรับไวพิจารณาไดตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
       (๑)  เปนเรื่องท่ีผูเสนอขอพิพาทไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดจากการประกอบกิจการหรือการดําเนินการท้ังหลายใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม  และ 
       (๒)  ความเดือดรอนหรือความเสียหายตาม (๑)  นั้นเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของรัฐ 
              (ก)  ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ
              (ข)  ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
              (ค)  กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
              (ง)  กระทําการไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนด
ไวสําหรับการนั้น  
              (จ)  กระทําการโดยไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  หรือ 
                                  (ฉ)  ความเดือดรอนหรือความเสียหายตาม (1) เกิดจากการจงใจฝาฝนบัญญัติ
กฎหมาย  หรือมีเจตนาทุจริตเพ่ือหลีกเล่ียงไมปฎิบัติตามกฎหมาย  คําส่ังของหนวยงาน  หรือตาม
ขอตกลงของโรงงาน  ผูประกอบการ  หรือผูรับชวงงานจากโรงงาน 
 
               มาตรา ๒๐  ขอพิพาทดังตอไปนี้ไมใหรับไวพิจารณา 
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                    (๑)  ขอพิพาทท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล  หรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีคําส่ัง
เด็ดขาดแลว   เวนแตจะเปนกรณีการกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระทําซํ้า 
       (๒)  ขอพิพาทท่ียังมิไดดําเนินการเพ่ือแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายครบ
ขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
       (๓)   ขอพิพาทท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแลว    เวนแตเปนกรณีท่ีมีการพบพยานหลักฐานใหม 
       (๔)   ขอพิพาทท่ีไมมีผูรองทุกขดําเนินการตอไปตามกฎหมาย    
                           ( ๕ )  ขอพิพาทตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  และแรงงานสัมพันธ  เวนแตใน
สวนท่ีเกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานในโรงงานหรือสถานประกอบการ  
   
        
                           มาตรา ๒๑  การเสนอขอพิพาทตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองทําเปนหนังสือและจะตองมีเนื้อหาในสาระสําคัญดังตอไปนี้เปนอยาง
นอย 
       (๑)  มีช่ือและท่ีอยูของผูเสนอขอพิพาท 
       (๒)  ระบุเรื่องอันเปนเหตแุหงขอพิพาทพรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณ 
ตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องท่ีพิพาท 
       (๓)  ใชถอยคําสุภาพ 
       (๔)  ลงลายมือช่ือของผูเสนอขอพิพาท    ถาเปนการยื่นขอพิพาทแทนผูอ่ืน  
จะตองแนบใบมอบฉันทะมาดวย 
 
       มาตรา ๒๒  คํารองเสนอขอพิพาทใหยื่น ณ หนวยงานธุรการของคณะกรรมการ
ติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือจะยื่นตอกรรมการ
ติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม คนหนึ่งคนใด  หรือยื่นตอ
ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ กํานัน  ผูใหญบาน  หรือเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม เพ่ือใหสงตอไปยังหนวยงานธุรการ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมก็ได  การสงขอ
พิพาทตอไปยังหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
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นิคมอุตสาหกรรม 
       ขอพิพาทอาจสงไปยังหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท
อันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได   
       สวนราชการใดท่ีไดรับเรื่องขอพิพาท ถาเห็นวาขอพิพาทนั้นอยูในอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการวินิจฉัย ช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมจะสงขอพิพาทนั้น
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมกไ็ด 
                             ในกรณีท่ีสวนราชการท่ีไดรับขอพิพาทไวเห็นเปนอยางอ่ืนใหสวนราชการนั้น
แจงเหตุผลใหผูยื่นคํารองทราบดวย 
 
        มาตรา ๒๓  ขอพิพาทท่ีไดยื่นตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมและคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรมไดวินิจฉัยแลววามิใชขอพิพาทท่ีจะรับไวพิจารณาได ใหหนวยงานธุรการของ
คณะกรรมการวินิจฉยัช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแจงใหผูยื่นขอพิพาท
ทราบและเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติราชการจะสงตอไปใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการนั้นทราบ
ก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
การแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นในเขตนิคม

อุตสาหกรรมพ้ืนที ่
------------------- 

                           มาตรา ๒๔   ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา  27  ตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแตงตั้งใหเปน คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม   จํานวนไมเกิน  15  คนประจําอยูท่ีสวนกลาง  และใหมี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนี้ในการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมและไมอยูในอํานาจหนาท่ีโดยตรงของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี  
        
                           มาตรา  ๒๕   เม่ือจะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีใด   ใหเลขาธิการ
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คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมดําเนินการ
เพ่ือเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๗   ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม
เฉพาะพ้ืนท่ีคณะหนึ่งเปนอยางนอย   จํานวนไมเกิน 9  คน   และใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายนี้
ในการวินิจฉัยขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในและเกี่ยวเนื่องกับพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม     
                  
       มาตรา ๒๖  คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
 
                             มาตรา ๒๗  ผูท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม    ตองเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในทางนิติศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  
สังคมศาสตร  ส่ิงแวดลอม  การสาธารณสุข   วิทยาศาสตร    หรือการบริหารราชการแผนดินและ
ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
                             (๑)  เปนบุคคลท่ีประชาชนท่ีอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม  กลุมแรงงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรม  และ วิศวกรรมสถานเสนอช่ือเพ่ือการคัดเลือกใหทําหนาท่ี 
                             (๒)  เคยเปนกรรมการเรื่องราวรองทุกขตามพระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข 
พ.ศ. ๒๔๙๒ 
                             (๓)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา 
หรือเทียบเทา  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุดมาแลวไม
นอยกวาสองป 
                             (๔)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวาสามป 
                             (๕)  เปนหรือเคยเปนอาจารยสอนวิชากฎหมายหรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดินในสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวาหกป 
                             (๖)  มีประสบการณในการบริหารราชการไมนอยกวาสิบป                                                   
                                     ท้ังนีใ้นการเสนอช่ือบุคคลจะตองคํานึงถึงสัดสวนของตัวแทนจากฝายตางๆ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
 
                           มาตรา ๒๘     ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขต
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นิคมอุตสาหกรรม    จะตองไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิก
สภาทองถ่ิน  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนท่ีขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึน้ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมจะไดกําหนดขึ้น 
                           กรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงมีลักษณะ
ตองหามตามวรรคหนึ่ง  ใหพนจากตําแหนง 
 
                            มาตรา  ๒๙  ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรม ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีอิสระในความคิดเห็นของตนในการพิจารณาวินิจฉัย ช้ี
ขาดขอพิพาท ใหกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมใหดําเนินการ
เปนองคคณะในนามของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม ใน
องคคณะตองมีหัวหนาคณะกรรมการ 
 
                              มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   มีอํานาจดังตอไปนี ้
       (๑)  มีหนังสือสอบถามหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ   
เพ่ือใหมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ 
หรือของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
       (๒)  ใหหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของสงวัตถุ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของ  หรือสงผูแทนหรือเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานของรัฐนั้นมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา 
ประกอบการพิจารณาได 
       (๓)  มีหนังสือเรียกใหผูยื่นคํารองทุกขนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 
       (๔)  มีหนังสือเรียกใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอพิพาทมาใหถอยคําหรือ 
ใหสงพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา 
                            ( ๕ ) เขาไปในพ้ืนท่ีของสถานประกอบการ  โรงงาน  หรือบริเวณใกลเคียงในเขต
นิคมอุตสาหกรรม   เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง  พยานหลักฐานตางๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับขอพิพาทท่ีมีการ
รองทุกข   
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  มาตรา ๓๑  ในการพิจารณาเรื่องรองทุกข  ถาคณะกรรมการวินิจฉยัช้ีขาดขอพิพาท
ท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี วินิจฉัยวา 
       (๑)  เรื่องท่ีพิจารณานั้นไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีตามมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐  ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมส่ังจําหนาย
เรื่องรองทุกขนั้น   
                                    แตในกรณีท่ีกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดท่ีประกอบเปนองคคณะพิจารณาเรื่อง
รองทุกขนั้นหรือเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนือ่งมาจากเขต
นิคมอุตสาหกรรมเห็นวากรณีมีปญหาอันควรแกการรับไวพิจารณาจะเสนอเรื่องรองทุกขนั้นตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขสวนกลางเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  ก็ได 
       (๒)   มีกรณีเปนท่ีสงสัยวาเรื่องท่ีมีการรองทุกขเปนขอพิพาทดังกลาว   อาจจะมี
สาเหตุมาจากการละเวนการไมปฎิบัติตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ  และหรือจากการจงใจไม
ปฎิบัติตามกฎหมายของโรงงาน  สถานประกอบการ  หรือผูรับงานชวง  ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  แจงให
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ดําเนินการตอไป 
 
                            มาตรา ๓๒ การพิจารณาขอพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีโดยปกติใหกระทํา ณ สถานท่ีพิจารณาขอพิพาทตามวัน
เวลาทําการ เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนหรือเพ่ือความสะดวกของราษฎรในเขตทองท่ี
ท่ีมีขอพิพาทเปนจํานวนมากหัวหนาคณะกรรมการวินิจฉยัช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีจะส่ังใหมีการพิจารณาในสถานท่ีอ่ืนหรือในวันเวลาใดเปนการเฉพาะ
คราวก็ได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผูกําหนด  และจะตองทําเปนประกาศกําหนดสถานท่ี
พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
        
                          มาตรา ๓๓   การเขาฟงการพิจารณาขอพิพพาท  ใหเปนไปตามระเบียบ 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผูกําหนด 
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       มาตรา ๓๔   การคัดคาน  การยื่นคําคัดคาน  การพิจารณาคําคัดคานเพราะเหตุท่ี
คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี    ใหเปนไปตาม
ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม จะเปนผู
กําหนด 
        
                            มาตรา ๓๕  การพิจารณาขอพิพาทตองดําเนินการใหเสร็จส้ินไปโดยรวดเร็ว   
แตท้ังนี้ ตองเปดโอกาสใหผูยื่นคํารองทุกข  เจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของมี
โอกาส 
ช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคําช้ีแจงของตนตามสมควร 
 
       มาตรา ๓๖  ในขณะพิจารณาขอพิพาท  ถาคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพ่ือ
บรรเทาทุกขใหแกผูรองทุกขเปนการช่ัวคราวกอนการวินิจฉัย  ไมวาจะมีคํารองขอจากผูรองทุกข
หรือไม  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี 
เสนอความเห็นในการดําเนินการพรอมดวยเหตุผลไปยังเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือแจงใหผูบังคับบัญชาหรือ
ผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ท่ีจะส่ังการได
ตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือตามกฎหมายอ่ืน  พิจารณาส่ังการเพ่ือบรรเทาทุกขนั้นกอนก็ได  
ในกรณีเชนนี้ถาบุคคลดังกลาวไมเห็นดวยกับมาตรการหรือวิธีการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด
ขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีก็ใหมีอํานาจส่ังการไดตามท่ีเห็นสมควร
ภายใตขอบเขตแหงกฎหมาย  และเม่ือไดส่ังการไปประการใดหรือในกรณีท่ีเห็นวาไมสมควรส่ัง
การใหแจงคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี 
ทราบพรอมดวยเหตุผลภายในสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
 
       มาตรา ๓๗  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี ตองระบุ 
       (๑)  ช่ือผูยื่นคํารองทุกข 
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       (๒)  เหตุแหงการรองทุกข 
       (๓)  ขอเท็จจริงของเรื่องรองทุกข 
       (๔)  เหตุผลแหงคําวินิจฉัย 
       (๕)  ขอเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาหรือผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ท่ีจะส่ังการไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินหรือตามกฎหมายอ่ืนโดยตองระบุใหชัดแจงวาผูบังคับบัญชาหรือ
ผูรับผิดชอบควรจะส่ังการ 
ในเรื่องใดวาอยางไร  พรอมท้ังใหเหตุผลประกอบดวย 
       (๖)  ขอเสนอแนะหรือขอสังเกตอยางอ่ืนเกี่ยวกับการวางระเบียบปฏิบัติราชการ 
การใหมีกฎหมาย  หรือแกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย  
       คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีตองลงลายมือช่ือของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีวินิจฉัยเรื่องขอพิพาทนั้น 
 
       มาตรา ๓๘   เม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ีไดวินิจฉัยขอพิพาทในเรื่องใดแลว ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมเสนอคําวินิจฉัยไปยังผูบังคับบัญชาหรือ
ผูรับผิดชอบของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือผูวาราชการจังหวัดโดยเร็วท่ีสุด แตตอง 
ไมเกินเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดมีคําวินิจฉัยเชนนั้น 
        
 

ภาค ๒ 
สํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม    

---------------- 
 
       มาตรา ๓๙     ใหมีสํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   มีหนาท่ีรับผิดชอบในงานราชการของคณะกรรมการติดตาม
และวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   และโดยเฉพาะใหมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี ้
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       (๑)  รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท
อันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม   และศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
       (๒)  ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายแกหนวยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
       (๓)  พิจารณาและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ  การติดตาม  การประเมินผลการ
ดําเนินการของหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ   การจัดทําระบบฐานขอมูลท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับ
เขตนิคมอุตสาหกรรม   อาทิเชน ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี  ระบบการปองกันภัย  ระบบการ
เตือนภัย  เปนตน 
                            (๔) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุง  หรือยกเลิก 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปญหาท่ีสืบเนื่องจากเขตอุตสาหกรรม 
       (๕)  ใหความเห็นหรือปฏิบัติงานอ่ืนอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐ   
รัฐวิสาหกิจ   

(๖) ประสานงานกับสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูประกอบการในเขตนิคม
อุตสาหกรรม 

(๗)  ฝกอบรมเจาหนาท่ีธุรการและวางระเบียบการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ในสวนท่ีเกี่ยวกับงานธุรการ 

       ( ๘)  ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐหรือของเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือ 
ไดมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเม่ือ        
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานไดส่ังการตามกฎหมายเพ่ือใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินั้น  ๆ
       (๙)  วิเคราะหเหตุแหงขอพิพาท  ตลอดจนหลักกฎหมายและระเบียบแบบแผน 
ท่ีจะนํามาใชกับกรณขีอพิพาท 
       (๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินของ
หนวยงานตางๆ และการดําเนินการท้ังหลายเกี่ยวกับขอพิพาทท่ีสํานักงานรับเขามาดําเนินการ 
คณะรัฐมนตรี  และรัฐสภา 
 
       มาตรา ๔๐       ใหมีเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม    มีหนาท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงานและ      
รับผิดชอบขึ้นตรงตอประธานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
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นิคมอุตสาหกรรม    และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงาน 
       ใหมีรองเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการ 
       ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขต
นิคมอุตสาหกรรม    เปนขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งจากบุคคล
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในทางการบริหารการตรวจสอบองคกรภาครัฐและการบริหารราชการแผนดิน
ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีและไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภา  
 
       มาตรา  ๔๑     ใหเลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมแตงตั้งพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาทจากขาราชการซ่ึง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรม 
       เพ่ือประโยชนในการทําสํานวนสอบสวนเรื่องขอพิพาท  ใหเลขาธิการ 
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจใน
การเรียกเอกสาร  ขอใหบุคคลมาใหถอยคําสํานวน  หรือมาช้ีแจงขอเท็จจริง  ในการนี้เลขาธิการ
คณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม 
อาจมอบอํานาจเปนหนังสือใหพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาทหรือเลขานุการคณะกรรมการ 
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทประจําเขตนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติแทนได 
 
       มาตรา  ๔๒   เลขาธิการคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอัน
เนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรมมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ใหเปนเจาหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดภายในเขตทองท่ีท่ีบุคคลนั้นมีภูมิลําเนาตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในระเบียบของคณะกรรมการติดตามและ
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม  
       มาตรา  ๔๓   เม่ือไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท
ท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในทองท่ีใด ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหกําหนดหนวยงานของ
รัฐท่ีจะเปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรม   ดังกลาวไวดวย 
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       ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหหนวยราชการใดเปนหนวยงานธุรการ 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม       และสวนราชการ
นั้นๆมีงบประมาณไมเพียงพอใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนแกสวนราชการนั้น 
 
       มาตรา  ๔๔   หนวยงานธุรการของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้น
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม       มีหนาท่ีในการจัดหาสถานท่ี  พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน เจาหนาท่ี  
ตลอดจนปฏิบัติงานธุรการตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรม  โดยจัดตั้งขึ้นเปน “สํานักงานคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขต
นิคมอุตสาหกรรมเฉพาะพ้ืนท่ี    ” 
       ใหมีเจาหนาท่ีคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
       การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคม
อุตสาหกรรมพ้ืนท่ีและพนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาทประจําคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ี ใหแตงตั้งจากขาราชการของสวนราชการท่ีเปนหนวย
ธุรการ 
 

ภาค ๓ 
บทกําหนดโทษ 

---------- 
 
       มาตรา ๔๕       ผูใดเปนเจาพนักงาน  ปฏิบัติหรือละเวนไมปฏิบัติตอผูท่ียื่นคํารอง
ขอพิพาทมายังสํานักงานหรือตอบุคคลอ่ืนโดยไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะเหตุท่ีมีการรองเรียนใน
ปญหาท่ีเปนขอพิพาท ตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหกเดือนถึงหาป  และปรับตั้งแตหนึ่งหม่ืนบาทถึง
หาหม่ืนบาท 
 
       มาตรา ๔๖       ผูใดเอาความเท็จมาเสนอเปนเรื่องรองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ   
 
       มาตรา ๔๗       ผูใดในฐานะเปนพยานจงใจใหถอยคํา  หรือแสดงพยานหลักฐาน 
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อันเปนเท็จในขอสําคัญอันเกี่ยวกับเรื่องท่ีเปนขอพิพาท  ตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม    พนักงานผูรับผิดชอบสํานวน   หรือพนักงานเจาหนาท่ีอ่ืนผูไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัตหินาท่ี  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
                             แตถาผูนั้นลุแกโทษแจงความจริงตอคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทท่ี
เกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรม    พนักงานผูรับผิดชอบสํานวนขอพิพาท  หรือพนักงานเจาหนาท่ี
อ่ืนผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีกอนมีการวินิจฉัยเรื่องท่ีเปนขอพิพาทนั้น  ศาลจะลงโทษนอย
กวาท่ีกฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได 
 
       มาตรา ๔๘      ผูใดไมปฏิบัติตามหนังสือเรียกท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
---------- 

 
       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ       
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แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ  ท่ีอยู  ลายมือช่ือของผูเขาช่ือเสนอกฎหมาย 
 

เขียนท่ี.................................................................................... 
วันท่ี.............เดือน..........................................................พ.ศ........................ 

 
๑.  ช่ือตัว และ นามสกุล  นาย  นาง  นางสาว.......................................................... 
๒.  เลขบัตรประชาชน ---- 
๓.  ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี....................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย...................................

ถนน...................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................... 

         รหัสไปรษณีย........................................ 
๔.  อาชีพ 

 
...................................................................................................... 

๕.  ขอเขาช่ือเสนอกฎหมาย รางแกไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการติดตามและวินิจฉัยช้ีขาด 
ขอพิพาทอันเนื่องมาจากเขตนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. .................. 

 
   ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีปรากฏขางตนเปนความจริงทุกประการ 
   ลงช่ือ........................................................................ผูเขาช่ือเสนอ
กฎหมาย 
    (.................................................................) 
 
 
หมายเหต:ุ ขาพเจาไดแนบเอกสารมาพรอมกับแบบ ดังนี ้
 
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ 
   บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอาย ุ หรือ 
   บัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนได และ 
   สําเนาทะเบียนบาน 
 


