สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กนอ.
ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่
เรื่อง
1
การพิจารณายุตสิ ัญญาร่วม
ดาเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
จังหวัดปัตตานี

2

การพิจารณายุตสิ ัญญาร่วม
ดาเนินงานโครงการนิคม
อุตสาหกรรม วี. อาร์. เอ็ม ราชบุรี

มติคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบให้ยุติสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี กับบริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์
จากัด โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบ
2. เห็นชอบให้ยกเว้นการชาระค่ากากับการบริการ
ปี 2557 – 2558 และดอกเบี้ยผิดนัดชาระให้แก่บริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จากัด
3. เห็นชอบให้ กนอ. ไม่คืนเงินที่ได้รับชาระไว้แล้ว
ตามสัญญาร่วมดาเนินงานฯ ให้แก่บริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จากัด
4. เห็นชอบให้ กนอ. คืนหลักประกันสัญญาให้แก่
บริษัท ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จากัด
คณะกรรมการ กนอ. มีข้อสังเกตดังนี้
1. การยกเลิกหรือยุบเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
กนอ. ดังนั้น ในการพิจารณาร่วมดาเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ขอให้ กนอ.
ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของที่ดินที่เอกชนนามาเสนอขอร่วมดาเนินงานให้รอบคอบด้วยเพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในลักษณะนี้อีก
2. ในการยกเลิกหรือยุบเขตนิคมอุตสาหกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ล่วงหน้า
3. ให้ กนอ. พิจารณากาหนดกระบวนการขขั้นตอนการยกเลิกหรือยุบเขตนิคม
อุตสาหกรรมให้ชัดเจน
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบการยุติสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการ
นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี ของบริษัท วี.อาร์.เอ็ม. พัฒนา จากัด โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ กนอ. มีมติเห็นชอบ และให้ยบุ เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป
นิคมอุตสาหกรรม วี.อาร์.เอ็ม. ราชบุรี
2. เห็นชอบให้บริษัทฯ ชาระค่ากากับการบริการปี
2558 เต็มจานวน โดยหากไม่มาชาระ กนอ. จะใช้สิทธิเรียกร้องจากหลักประกันสัญญา
3. เห็นชอบให้ กนอ. ไม่คืนเงินที่ได้รับชาระไว้แล้ว
ตามสัญญาร่วมดาเนินงาน
4. เห็นชอบให้ กนอ. คืนหลักประกันสัญญาให้แก่
บริษัทฯ หลังจากได้รับชาระค่ากากับการบริการปี 2558 แล้ว
5. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปดาเนินการต่อไป
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โครงการ “จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือพลังงาน”
4

การเพิ่มพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล ระยะที่ 2

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่
เรื่อง
1
โครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มติคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบผลการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือพลังงาน ตามที่
กนอ. เสนอ และให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ. ไปประกอบการ
ดาเนินการต่อไป
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เอกชน
รายอื่นที่มีความสนใจสามารถเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมฯ ได้ จึงเห็นควรให้ประกาศ
เชิญชวนใหม่ ซึ่งเอกชนรายเดิม 2 บริษัทฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกก็สามารถ
เสนอพื้นที่ใหม่ได้
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบผลการประกาศเชิญชวนภาคเอกชนเสนอ
พื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเชิง Area Base ตามที่ กนอ. เสนอ และให้
กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ. ไปประกอบการดาเนินการต่อไป

มติคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ กนอ. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน
เกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ กนอ. ดาเนินการ
ดังนั้น จึงขอให้ กนอ. ให้ความสาคัญ และเร่งรัดการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปี 2559 ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดของคณะกรรมการ กนอ. ผู้ว่าการ และ กนอ. ทั้งนี้
กนอ. ได้นาเสนอแผนงานการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดตั้งนิคมฯ ให้ประธาน
กรรมการ กนอ. แล้ว ประธานกรรมการ กนอ. จึงได้มอบหมายให้ กนอ. ปรับลด
ระยะเวลาการดาเนินการให้รวดเร็วขึ้นจากเดิมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่
กาหนดให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2559
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. รับทราบแผนการดาเนินงานจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่
จังหวัดตาก (อาเภอแม่สอด) จังหวัดสระแก้ว (อาเภออรัญประเทศ) และจังหวัด
สงขลา (อาเภอสะเดา) ตามที่ กนอ. เสนอ
2. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของประธานกรรมการ
กนอ. ไปดาเนินการต่อไป
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2
สรุปผลการตรวจเยี่ยมนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังและ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ของรองนายกรัฐมนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

มติคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ กนอ. มีข้อสังเกตดังนี้
1. ประเด็นปัญหาความล่าช้าในจุดบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบัง
และการพิจารณาท่าเรือฯ มาบตาพุดให้สามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้า ขอให้
กนอ. จัดทาแผนการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือฯ
มาบตาพุดให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
2. ข้อสั่งการที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งการ กนอ. ดาเนินการ ขอให้จัดทาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทราบเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการรายงานคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบสรุปผลการตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) และให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
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