หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
กฎหมายใหม่

แก้ไข/ปรับปรุง

ยกเลิก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เสนอ กระทรวงอุตสาหกรรม
เหตุผลและความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
เพื่อกาหนดให้ภ าคตะวันออกครอบคลุม ๓ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เป็นเขตที่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนมีการบูรณาการการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งใน
และนอกเขต พัฒ นาเมืองให้ มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการ
ประกอบกิจ การ ส่ ง เสริ ม ให้ มีก ารประกอบพาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้น สู ง
ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว มีการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้สิทธิป ระโยชน์ทั้งแก่ผู้ป ระกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒ นา
พิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งรวมถึ ง ยกระดั บ ในด้ า นมาตรฐานชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชน สร้ า งงาน สร้า งรายได้ กระจายความเจริญ สู ่ภ ูม ิภ าค โดยมุ ่ง เน้น การจัด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล การพัฒ นาเมือ ง ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูป โภคขั้น พื้น ฐาน
และเป็นการดึงดูดการลงทุนจากนัก ลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยการกาหนดมาตรการ
ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การให้ บ ริ ก าร การเตรีย มคว ามพร้อ มพื ้น ที ่เ พื ่อ รองรับ การลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแม่แบบ (Role Model) ในการพัฒนาพื้นที่โดยการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการและการให้บริการของภาครัฐ โดยเฉพาะปัญหาด้านความล่าช้าและความซ้าซ้อน
ของการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบการประกอบกิจกรรมภายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๑.๒ ความจาเป็นที่จะต้องทาภารกิจ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพของประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจาเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้าน
อื่นๆ สร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย โดยลดขั้นตอนในการประกอบ
ธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
/เช่น สถานศึกษา...

๒
เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริม
และสนับสนุน สถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการ
และผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่
จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะไม่บรรลุซึ่งเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และยังคงติดกับดักในการพัฒนาประเทศทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) กับดักความไม่สมดุลระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์
(Imbalance Trap) ๒)กับดักความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (Inequality Trap) และ ๓) กับดักรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) ต่อไป ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการดาเนินการพัฒนา
พื้นที่ดังกล่าว ทาให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดทาระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก
ไม่สามารถดาเนินการโดยปรับปรุง หรือแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
๒๕๒๐ เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จากัดเฉพาะเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ
ประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรง รวมทั้งเป็นการ
ก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ท่ า นั้ น ดั ง นั้ น กลไกในการบริ ห ารจั ด การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนิ ค ม
อุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงยังคงไม่
เหมาะสมที่จะนามาปรับใช้กับการพัฒนาพื้นที่ การยกระดับเมือง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบูรณาการ
เชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า ทางราง และทางอากาศ การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
และการกาหนดมาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่
๑.๔ มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
๑.๔.๑ กาหนดพัน ธะสัญ ญาของภาครัฐ ที่จ ะต้อ งส่ง เสริม และสนับ สนุน การดาเนิน การ
ตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน และพัฒ นาระบบการให้บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงาน
ที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้า
และการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้า มาประกอบอุต สาหกรรมเป้า หมาย อุต สาหกรรมเป้า หมายพิเ ศษ และกิจ การที่
เกี่ยวเนื่อง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา
และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดสรร
งบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจาเป็น สร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการประกอบกิจการ
และการอยู่อาศัยโดยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอานวยความ
/สะดวก…

๓
สะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น
สถานศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ
ในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๔.๒ กาหนดให้ มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อทาหน้าที่
กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการดาเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ภายในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก แผนผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น และแผนผั ง การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
รวมทั้งให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอานาจประกาศกาหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
กาหนดอุต สาหกรรมเป้า หมายพิเ ศษ และสิท ธิป ระโยชน์ที่จ ะให้แ ก่ผู้ป ระกอบกิจ การหรือ ผู้อ ยู่
อาศัย ในเขตส่ง เสริม เศรษฐกิจ พิเ ศษแต่ล ะแห่ง อนุมัติแ ผนงาน โครงการ และงบประมาณใน
การพัฒ นาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ร่ว มลงทุน กับ เอกชนหรือ ให้เอกชนเป็ นผู้ ลงทุน ออกระเบียบและประกาศเพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ พร้อมทั้งให้มีอานาจ
พิจ ารณาอนุ มัติ อนุ ญาต ให้ สิทธิ หรื อให้ สั มปทาน กากับดูแลการดาเนินงานของสานักงาน และ
ออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ให้ ส านั ก งานปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งคล่ อ งตั ว และ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยต้องรายงานผลการดาเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
๑.๔.๓ การพัฒนาพื้น ที่ พัฒ นาเมือง จัดให้มีโ ครงสร้ างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
การจัดตั้งหรือดาเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็ จ ภายใน ๑๒๐ นั บ แต่ วัน ที่ไ ด้ รั บ รายงาน และให้ เ ป็ นหน้า ที่ ของส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่น
พร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่งโดยระบุหัวข้อที่จะต้องจัดทารายงานให้ชัดเจน และกาหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดย
เคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว
ในการนี้ ใ ห้ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งชาติมี อานาจกาหนดหลั ก เกณฑ์ การเรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากสานักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มี
/ผู้ชานาญ…

๔
ผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้นาความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และจะอนุญาตให้ผู้ไม่ มีสัญชาติไทยเป็น
ผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
๑.๔.๔ กาหนดให้มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่เฉพาะโดยให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือ ผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม รวมทั้งจัดให้
มีการบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติอนุญาตประกอบกิจการ
๑.๔.๕ กาหนดให้สานักงานจัดทานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค แผนการดาเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวก
และรวดเร็วแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมทั้งกาหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
เมื่ อ คณะกรรมการนโยบายให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วในการ
ดาเนินการ ทั้งนี้ นโยบายและแผนดังกล่าวต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และแผนพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป โภคของพื้ น ที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ เขตพั ฒ นา
พิ เ ศษภาคตะวันออกด้วย
๑.๔.๖ กาหนดให้สานักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดของแผนผัง
การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น และแผนผั ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และระบบสาธารณู ป โภค
ให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดาเนินงาน และ
แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนั บแต่
วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนนั้น ทั้งนี้ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวต้องประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคมและขนส่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย ระบบควบคุม
และขจัดมลภาวะ ระบบป้องกันอุบัติภัย โดยต้องคานึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยและในการ
ด าเนิ น การดั ง กล่ า ว ให้ ส านั ก งานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งค านึ ง ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชน
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้ โดยให้รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
/ในการนี้...

๕
ในการนี้ เมื่ อ แผนผั ง ที่ จั ด ท าขึ้ น ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองดาเนินการจัดทาผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว ในระหว่างที่
ยังจัดทาผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองสาหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผังเมืองรวมดังกล่าว
ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีกาหนดเวลาสิ้นอายุ
๑.๔.๗ กาหนดให้ คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ให้ สิ ทธิ หรือให้
สั ม ปทานแก่ บุ ค คลซึ่ ง ดาเนิ น การโดยมุ่ ง หมายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ และกาหนดให้เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต
หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้การดาเนินการสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเบ็ดเสร็จ
๑.๔.๘ กาหนดให้ คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจให้
สานักงานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อการดาเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดาเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดิน
สาหรับที่ดินส่วนนั้น ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งให้
คณะกรรมการนโยบายมี อานาจกาหนดให้นาที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการนาไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง โดยให้อานาจทั้งปวงของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุนั้นเป็นอานาจของสานักงาน แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ใด ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ก่ อ น ทั้ ง นี้
คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้สานักงานแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้
เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือกรมธนารักษ์ก็
ได้

/๑.๔.๙…

๖
๑.๔.๙ กาหนดให้ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่ว ม
ลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการไว้เป็น
การเฉพาะ โดยให้การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ดาเนินการ
ตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว และให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็น
ผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กาหนดพั น ธะสั ญ ญาของภาครั ฐ ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การดาเนิน การตามแผนการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวันออกให้มีค วามน่ าอยู่แ ละทัน สมัย
โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
พลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการ
ผลิตสิน ค้า และการให้บ ริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่ง เสริมและสนับสนุน ให้ผู้ประกอบกิจการ
ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจั ยและ
พัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจาเป็น สร้างบรรยากาศ
ที่ดีส าหรั บ การประกอบกิจ การและการอยู่อาศัย ส่ งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและ
ต่างประเทศในการให้บ ริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งร่างพระราชบัญญัตินี้ยังได้กาหนดให้คณะกรรมการ
นโยบายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมาย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และกาหนดให้เลขาธิการเป็น ผู้มีอานาจ
อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญ าต หรือ ให้ค วามเห็นชอบ หรือ เป็น ผู้มีอานาจในการรับจด ทะเบียน
หรือรับแจ้งภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายต่างๆรวม ๘ ฉบับ
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
เป็นการยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย
ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้าน
ธุรกิจระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต และจะเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพอัน
จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษและดึงดูดการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ แต่ในระยะยาวนั้น เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

/๑.๗ การทา…

๗
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมี ต่อ
รัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด
ไม่มี
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุนและความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทา
ภารกิจนี้
เนื่องจากการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้นจาเป็นต้องใช้ทั้งอานาจรัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ในการดาเนินการและกากับดูแลการประกอบกิจกรรมภายในเขตพื้นที่ เช่น
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้ว ย
การเดิน เรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่าด้ว ยการชลประทานหลวง กฎหมายว่า ด้ว ยการประกอบ
กิจ การพลังงาน กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้ว ยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจด
ทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วย
ทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน อีกทั้งยัง อาจต้องมีการ
ใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและอาจต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็ น จานวนมาก
ด้ ว ย หน่ ว ยงานของรั ฐ จึ ง ควรต้ อ งเป็ น ผู้ ดาเนิ น การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกเอง
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า การพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกนั้ น เป็น ไปเพื่อ ประโยชน์
ส่วนรวม และสร้างความมั่นใจให้ กับนักลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภ าพ และประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริ การประชาชน ควรทา
ภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่
เนื่องจากการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น มีความจาเป็นต้องพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร บูรณาการระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม
และขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริห าร
จัด การน้ า ระบบการควบคุม และขจัด มลภาวะ ระบบการผลิต สิน ค้า และการให้บ ริก ารโดย ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ดังนั้น สานักงานที่ตั้งขึ้นใหม่ จึงควรต้องเป็นผู้ดาเนินการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๒.๓ ภารกิจดังกล่าว หากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์มากกว่าหรือไม่
เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องอาศัยทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เงินลงทุนจานวนมาก ทั้งยังจะต้องมีการวางนโยบายในภาพรวมของประเทศในระยะยาวและต้องมี
การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับต่าง ๆ เพื่อร่ วมกันผลักดันการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกครอบคลุมการพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
และศูนย์กลางนวัตกรรม การท่องเที่ยว การสร้างเมืองใหม่และชุมชน เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็น
/ศูนย์กลาง…

๘
ศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศู นย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิต
ขั้นสูง ศูนย์กลางด้านศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับ
โลก และมหานครแห่ ง อนาคต ซึ่ ง องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น อาจยัง ไม่ มีศักยภาพเพียงพอที่จ ะ
ดาเนินการได้
๓. ความจาเป็นในการออกกฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
√ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
√ ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
√ แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ในเรื่อ ง การสร้า งความเข้ม แข็ง
ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การพั ฒ นาภู มิ ภ าค เมื อ ง และพื้ น ที่ พิ เ ศษ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวันออกนั้น มีความจาเป็นต้อง
พัฒนาระบบการให้บริ การภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร บูรณาการระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบ
การบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีขั้น สูง ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน อยู่ในอานาจหน้าที่ของหลายหน่ว ยงาน และ
มีความเกี่ ย วข้ องกับ กฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายเกี่ยวกับการให้ สิ ทธิ หรื อ
ให้สั ม ปทานแก่ บุ ค คลซึ่ ง ดาเนิ น การโดยมุ่ ง หมายเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก และการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอานาจในการ
รับจดทะเบียนหรือรับ แจ้งภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้ว ยการขุดดินและ
ถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้ว ย
การสาธารณสุข กฎหมายว่า ด้ว ยคนเข้า เมือ ง เฉพาะเพื่อ การอนุญ าตให้ค นต่า งด้า วอยู่ ต่ อใน
ราชอาณาจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
เป็นต้น
๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เนื่องจากการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น เป็นการยกระดับประเทศ
ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งกาหนดให้ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และ
เป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง นอกจากนั้น ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จาเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นทั้งที่เป็นองค์กรกลางและองค์กรที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการพื้นที่ อีกทั้งยังต้องมีการใช้อานาจรัฐตามกฎหมายต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ประกอบกับ
/เพื่อเป็นหลัก...

๙
เพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ กรณีจึงจาเป็นต้องมีการตรากฎหมาย
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป เนื่องจาก
√ ใช้บัง คับ เพีย งบางท้อ งที่ เนื่อ งจาก พื้น ที่ภ าคตะวัน ออกมีค วามเหมาะสมที่จ ะ
ยกระดับเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เนื่องจากมีความ
พร้อมด้านการคมนาคมขนส่งทั้ง ทางอากาศ ทางเรือ ทางรางและทางบก รวมทั้งอยู่ในระยะที่สามารถ
เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและส่วนอื่นของประเทศได้โดยสะดวก นอกจากนั้นพื้นที่ภาคตะวันออก
ดั ง กล่ า วสามารถปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภค และโครงสร้ า งพื้ น ฐานได้ อ ย่ า งประหยั ด และ
มีประสิทธิภาพ
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากมีความจาเป็นเร่งด่วน
และเป็น การสร้า งความเชื่อ มั่น แก่นัก ลงทุน ที่มีค วามประสงค์จ ะลงทุน ในพื้น ที่เ ขตพัฒ นาพิเ ศษ
ภาคตะวันออก
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะอะไร
ควรกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะอะไร ไม่ควร เนื่องจากการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว และจะเป็นเมืองต้นแบบนาร่องในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไป
๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรและการใช้อานาจรัฐในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น
มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่า ด้วย
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน อีกทั้งยังมี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งที่อยู่อาศัยในพื้นที่และนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จึงจาเป็นต้องตราเป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

/๓.๖ ลักษณะ...

๑๐
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม √ ส่งเสริม √ ระบบผสม (ทั้งควบคุมและติดตาม)
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เนื่ องจากการพัฒ นาพื้ น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้ว ยการควบคุมการ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวัน ออก แผนพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการดาเนินงาน และ
แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการ
หรืออยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม รวมทั้งจัดให้มีการบริการเบ็ดเสร็จครบ
วงจร เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการขออนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการ
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ครอบคลุม
กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ
หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและ
ถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุ ข กฎหมายว่ า ด้ ว ยคนเข้ า เมื อ ง เฉพาะเพื่ อ การอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วอยู่ ต่ อ ใน
ราชอาณาจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียม หรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระที่
เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการ
จดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อ การ
อนุ ญาตให้คนต่างด้าวอยู่ ต่อในราชอาณาจักร กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ว ย
โรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรร ร่างกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้เลขาธิการมีอานาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการ
นั้นกาหนดไว้ และให้มีอานาจเรียกเก็บค่าบริการในการดาเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามอัตราที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด

/ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม…

๑๑
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่เลขาธิการเรียกเก็บดังกล่าว
ให้นาส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาส่วนราชการ
หรือท้องถิ่นที่เป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับ
แจ้ง ว่าด้วยการนั้น
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง
เลขาธิการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้น และต้องแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง
เลขาธิการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้น
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบี ยนหรือแจ้งมีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่ งของเลขาธิการต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งได้
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบค าสั่ ง การอุ ท ธ รณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดให้ เลขาธิการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒) อยู่ต่อ
ในราชอาณาจักร
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
ตามร่างมาตรา ๑๐ กาหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการครอบคลุมการพัฒนา
พื้นที่ การยกระดับเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบูรณาการการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทาง
บก ทางน้า ทางราง และทางอากาศ และการกาหนดมาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่ม
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นต้องใช้
ระบบคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
/๓.๘.๒ คณะกรรมการ...

๑๒
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มี
๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
มี ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การกาหนดนโยบายและการดาเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกาหนดนโยบายและทิศทางในการยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ การยกระดับเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบูรณาการ
การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า ทางราง และทางอากาศ และการกาหนด
มาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน จึงมีความจาเป็นต้องใช้ระบบคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบมาจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็นกรรมการ
อยู่ด้วย ในกรณีที่กรรมการนโยบายตามไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการผิดมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
/๓.๑๐ ประเภท...

๑๓
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
โทษอาญา
๓.๑๑ ประเภทของโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
โทษมีลักษณะทีร่ ุนแรง และป้องปรามการกระทาผิด
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
โทษอาญาสาหรับการใช้ชื่อหรือถ้อยคาที่ทาให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
มีพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
๔.๒ ในกรณี ที่มีกฎหมายขึ้น ใหม่ เหตุ ใ ดจึง ไม่ยกเลิก แก้ไ ข หรื อปรับปรุ งกฎหมายในเรื่ อง
เดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
เนื่องจากพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมาย
ที่มีเจตนารมณ์จากัดเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ
หรื อ กิ จ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งโดยตรง กลไกในการบริ ห ารจั ด การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงยังไม่เหมาะสมที่จะนามาปรับใช้กับการพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวันออกที่ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่ การยกระดับเมืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบูรณาการ
เชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้า ทางราง และทางอากาศ และการกาหนดมาตรการ
ด้านสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่
๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิจกรรมของเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย ประชาชน
ภายในและบริเวณโดยรอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
√ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เชิงบวก ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะดาเนินการภายใต้แผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนการดาเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยครอบคลุมการพัฒนา
ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และศูนย์กลางนวัตกรรม การท่องเที่ยว
/การสร้างเมือง...

๑๔
การสร้างเมืองใหม่และชุมชน เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการ
ขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลาง
ด้านนวัตกรรม ศูน ย์ กลางด้านธุรกิจ ระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต โดยการพัฒ นาดังกล่ าว
จะก่อให้เกิดการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ น้อย
กว่า ๑.๕ ล้ านล้ านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก ประกอบด้ว ย การลงทุน ในด้านการพัฒ นา
สนามบินประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนในด้านท่าเรือประมาณหนึ่งแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการขนส่งทางรางทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงประมาณสองแสนสองหมื่นล้านบาท การ
ลงทุนในด้านการขนส่งทางถนนประมาณสามหมื่นห้าพันล้านบาท การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
ประมาณห้าแสนล้านบาท การลงทุนในด้านการท่องเที่ยวประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการสร้างเมืองใหม่และสาธารณูปการประมาณสี่แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว จะก่อให้เกิด
การจ้างงานใหม่กว่าหนึ่งแสนอั ตราต่อปี ทาให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ร้อยละห้าต่อปี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นสิบล้านคนต่อปี โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า
สี่แสนห้าล้านบาทต่อไป ก่อให้เกิดฐานภาษีใหม่ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศประมาณหนึ่งแสนล้านบาท
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น และสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งโลจิสติกส์ได้ถึงสี่แสน
ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ดั งกล่ า วยั ง เป็ นการยกระดั บ คุณ ภาพชี วิ ต และของคนไทยสู่
มาตรฐานสากล ทาให้ประชาชนในประเทศ โดยประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สามารถเข้าถึงสถาบั นการศึกษา และโรงพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดการสร้างงานและโอกาสทางอาชีพที่มีคุณภาพ ยกระดับรายได้
ให้สูงขึ้นจากการลงทุนและการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า ทางราง และทาง
อากาศที่มีประสิทธิภาพ และกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รั บ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นอกจากนี้ ยั งกาหนดสิ ทธิป ระโยชน์ด้านการถือครองกรรมสิ ทธิ์ อสั งหาริมทรัพย์ในเขต
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการน าคนต่ า งด้ า วเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร และสิทธิประโยชน์ทางเงิน เพื่อให้ผู้เข้ามาประกอบกิจการ หรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้รับเพิ่มเติมจากที่ได้รับตามกฎหมายอื่น เพื่อเป็ นการดึงดูด และกระตุ้นการลงทุน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และประกอบกิจการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก เนื่องจากการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น
มีมูลค่าสูงถึงกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท และเป็นการลงทุนในด้านต่างๆครอบคลุ มทุกมิติ เพื่อให้การ
พัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้ง
/ทางด้านเศรษฐกิจ...

๑๕
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ประชาชนจะได้รับการบริการ ได้เข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี ผู้เข้ามาประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ได้รับความสะดวกจากการบริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายจากการพัฒนาพื้นที่ และเข้าถึงระบบ
การให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
เชิง ลบ การพัฒ นาเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวันออกจะครอบคลุม พื้น ที่ใ นระยะแรกสาม
จัง หวัด ประกอบด้ว ยจัง หวัด ฉะเชิง เทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่ง ในการพัฒ นาพื้น ที่ดัง กล่า ว จะ
ก่อ ให้เ กิด การลงทุน อย่า งมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในด้า นอุต สาหกรรม การค้า และการ
ท่อ งเที่ย ว ซึ่ง ผู้ป ระกอบกิจ การอุต สาหกรรม การค้า และการท่อ งเที่ย วเดิม ในพื้น ที่เ ขตพัฒ นา
พิเศษภาคตะวัน ออก จะต้อ งยกระดับ การประกอบกิจ การดัง กล่า ว เพื่อ ให้ส ามารถเข้า สู่ร ะบบ
การแข่ง ขัน ทางเศรษฐกิจ ที่สูง ขึ้น ซึ่ ง รัฐ จะต้อ งให้ก ารสนับ สนุน และร่ว มลงทุน ในการพัฒ นา
พื้น ที่ดัง กล่า ว โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน และระบบสาธารณูป โภคและ
สาธารณูป การ อีก ทั ้ง การจัด ตั ้ง ส านัก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวัน ออก ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติเ ขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออกนั้น จะก่ อ ให้เ กิด การใช้
งบประมาณภาครัฐ ในการบริห ารจัด การองค์ก ร การให้บ ริก าร และการลงทุน หรือ ร่ว มลงทุน
กับ บุค คลอื่น ทั้ง ในและต่า งประเทศเพื่อ ประกอบกิจ การที่เ ป็น ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาเขต
พัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
นอกจากนี ้ ในการยกระดับ เขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก เพื่อ การเป็น ศูน ย์ก ลาง
นวัต กรรม การท่อ งเที ่ย ว การสร้า งเมือ งใหม่แ ละชุม ชน เพื ่อ ยกระดับ ประเทศไทยเป็น
ศูน ย์ กลางด้านการบิน ศูน ย์ก ลางด้า นการขนส่ง ศูน ย์ก ลางด้า นการค้า ขาย ศูน ย์ก ลางด้า นการ
ผลิต ขั้น สูง ศูน ย์ก ลางด้า นการท่อ งเที่ย ว ศูน ย์ก ลางด้า นนวัต กรรม ศูน ย์ก ลางด้า นธุร กิจ ระดับ
โลก และมหานครแห่ ง อนาคต นั ้น จาเป็น ต้อ งใช้บุค ลากรผู ้ม ีค วามรู ้ค วามสามารถ และ
มีป ระสบการณ์ใ นการปฏิบ ัต ิง าน จึ ง อาจเกิด การน าบุค คลผู ้เ ชี ่ย วชาญ และ ผู ้ม ีค วามรู้
ความสามารถอัน เป็น ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาเทคโนโลยี และก่อ ให้เ กิด นวัต กรรมเข้า มาและ
ประกอบอาชีพ ในเขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก ดัง นั้น จึง อาจก่อ ให้เ กิด ผลกระทบด้า นการ
จ้ างงานที่เกิดการแข่ งขัน ระหว่า งบุ คลากรไทยและบุ คลากรจากต่ างประเทศ
นอกจากนี้ การที่พระราชบั ญญัติดังกล่ าวกาหนดให้ สิ ทธิประโยชน์ใ นด้า นภาษีอ ากรแก่
ผู้ป ระกอบกิจ การ ผู ้อ ยู ่อ าศัย และผู้ซึ่ง เข้า มาปฏิบัติง านในราชอาณาจัก รนั้น อาจทา ให้รัฐ
จัด เก็บ ภาษีอ ากรจากบุค คลดัง กล่า วได้น้อ ยลงเนื่อ งจากการได้รับ ยกเว้น หรือ ลดหย่อ นภาษี
อากร ซึ่งอาจทาให้ การจั ดเก็บ ภาษี คลาดเคลื่ อนไปจากที่ คาดการณ์ ไว้

/ผู้ได้รับผลกระทบ…

๑๖
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รัฐถือเป็น
กลไปสาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งในรูปแบบที่รัฐลงทุนเอง และให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน รัฐจึงถือ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งต้องสูญเสียรายได้บางประการจากการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ บุคลากรที่อยู่ ในวัยทางาน
จะต้องเข้าสู่การแข่งขันในด้านการจ้างงานจากการเปิดโอกาสให้บุคลากรต่างประเทศเข้ามาประกอบ
กิจการ หรือทางานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
√ ด้านความมั่นคง
เชิงบวก ในการพัฒ นาพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกตามร่างพระราชบัญญัติเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น กาหนดให้รัฐจัดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมและ
สนับ สนุ นการดาเนิ นการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และ
ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยพั ฒ นาค รอบคลุ ม ทั้ ง ทางด้ า นระบบ
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มี
ความมั่นคง ระบบบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะทา
ให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศทั้งทางด้านพลังงาน ระบบสื่อสาร ทรัพยากร และการจัดการกากของ
เสีย
ผู้ไ ด้ รั บผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้น ที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่
ใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงาน พลังงาน ระบบสื่อสาร ทรัพยากร
และการจัดการกากของเสีย ดังกล่าว
เชิงลบ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น จาเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการใน
การนาคนต่างด้าวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ก่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ผู้บริหาร
หรือผู้ชานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว เข้ามาในราชอาณาจักรได้
ตามจานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แม้ว่าจะเกินกาหนดจานวนหรือระยะเวลา ให้อยู่ได้ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก็ตาม รวมทั้งอาจกาหนดให้ได้รับการลดหย่อนภาษี
และสิ ทธิ อื่น เป็ น กรณี พิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็ นสมควร โดยกรณีที่ค นต่ างด้ าวยั งมิ ได้เ ข้ามาใน
ราชอาณาจั กร เมื่ อเลขาธิก ารอนุ ญาตให้ คนต่ างด้า วผู้ ใ ดเข้ ามาและอยู่ในราชอาณาจัก รแล้ ว ให้
เลขาธิการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป ส่วนกรณีที่คนต่างด้าวได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้
เลขาธิการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้
คนต่างด้าวนั้นอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้
/ซึ่งจากกรณี…

๑๗
ซึ่งจากกรณีดังกล่าว อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสอบ
การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตรวจสอบเอกสาร
และหนังสือเดินทาง การดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ของคนต่างด้าว รวมทั้งการให้ บริการด้านการตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
นอกจากนี้ ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรนั้น กฎหมาย
ดังกล่าวยังกาหนดให้สิทธิในการถือครองที่ดินทั้งในลักษณะการเช่า และการถือกรรมสิทธิ์ กล่า วคือ
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กาหนดให้การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มิให้นามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ โดยการเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงดังกล่าว ห้ามมิให้
ทาสัญญาเช่าเป็นกาหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ทาสัญญากันไว้เป็นกาหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลง
มาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจทาได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปี นับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
และกาหนดให้สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจากัดสิทธิของคนต่างด้าว
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี โดยจานวนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
นอกจากนี้ ร่ างพระราชบั ญญัติดังกล่ าวกาหนดให้ ผู้ ป ระกอบกิจการหรื ออยู่อาศัยในเขต
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การ
แลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการนโยบายจะกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วย
ก็ได้ รวมทั้งสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว อาจทาให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นคนต่างด้าวถือครองที่ดินใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นจานวนมาก จนทาให้เกิดความไม่มั่นคงในการควบคุมการคือครอง
กรรมสิ ทธิ์ห รื อสิ ทธิครอบครองของคนต่างด้าว อันส่ ง ผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการถือครอง
ทรัพยากร รวมทัง้ เสถียรภาพด้านการเงินที่รัฐในฐานะผู้ปกครองจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง เพื่อให้ประเทศปลอดจากการวิกฤตทางการเงิน การกระทา
ที่ผิดกฎหมายการเงินการคลัง มีมาตรฐานทางการเงินการคลังที่ดี
ผู้ไ ด้ รั บผลกระทบเชิ งลบ เมื่ อ รัฐ ให้ สิ ท ธิ ประโยชน์ และสิ ทธิ พิเ ศษแก่ผู้ ประกอบกิ จการ
ดังกล่าว รัฐจึงเป็นผู้อยู่ในฐานะที่อาจได้รับความเสี่ยงจากการอนุมัติ อนุญาต ให้ ผู้ประกอบการในการ
น าคนต่ า งด้ า วผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
ก่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ผู้บริหาร
/หรือผู้ชานาญการ...

๑๘
หรือผู้ชานาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว เข้ามาในราชอาณาจักร
รวมทั้งความเสี่ยงกรณี ที่วินัยทางการเงินการคลังมิได้นามาใช้บังคับในการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินคลังอันเนื่องมาจากการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินทั้งหมดหรือบางส่วน และการให้สิทธิในการใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ จะต้องกาหนด
เงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และป้องกันผลกระทบจากการให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมทั้ง
เป็ น การสร้ างความมั่น ใจให้ แ ก่นั กลงทุน และประชาชน นอกจากนี้ ประชาชนผู้ อยู่ในฐานะผู้ ใ ต้
ปกครองของรั ฐ ย่ อมจะต้อ งได้รั บ ผลกระทบจากความมั่ นคงทั้ งทางด้า นการถือ ครองทรั พยากร
เสถียรภาพทางการเงิน และการคลัง เช่นกัน
√ ด้านการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงบวก ในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น ร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
กาหนดให้การพัฒนาดาเนินการในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ กล่าวคือ ในการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กาหนดให้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการ ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และ
ทัน สมัย โดยสอดคล้องกับ หลั กการพัฒ นาอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบการส่งเสริมนวัตกรรม ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และการอื่นใดที่จาเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
มั่น คง ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสม
และจาเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอื่น เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั นออก สร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการ
ประกอบกิจการและการอยู่ อาศัย โดยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้ มีความสะดวกรวดเร็ว
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล
สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทย
และต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

/นอกจากนี้…

๑๙
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องดาเนินการใดเพื่อการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวั น ออก หรื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น หรื อ อ านวยความสะดวกให้ ก ารพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออกให้เกิดการบู รณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิ ทธิภ าพสูงสุ ด ไม่ว่าการนั้นจาเป็นต้อง
ดาเนินการภายในหรื อภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการดาเนินการดังกล่าวอยู่ใน
อานาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่น
หรือสานักงานเป็นผู้ดาเนินการ หรือในกรณีที่การดาเนินการดังกล่าวอยู่ในอานาจของหน่วยงานของ
รัฐหลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือสานักงานเป็น
ผู้ดาเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกัน
ดาเนิ น การหรื อ ร่ ว มกับ ส านั ก งานดาเนิ นการก็ไ ด้ โดยคณะรั ฐ มนตรี จะกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้
ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงทาให้การบริหารราชการแผ่ นดิน
ระหว่างส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานของรัฐ อื่น มีความเป็ น
เอกภาพ และดาเนินการในลักษณะบูรณาการ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นอกจากในด้านการบริหารราชการแผ่นดินระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ แล้ว
ในการดาเนินการยกระดับพื้นที่ดังกล่าว ยังกาหนดให้อานาจคณะกรรมการนโยบายในกรณีที่เห็นว่า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใดก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความ
ซ้ าซ้ อ นหรื อ เป็ น การเพิ่ ม ภาระการด าเนิ น การโดยไม่ จ าเป็ น หรื อ มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคอื่ น ใด
ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งกรณีดังกล่าว จะทาให้การบริหาร
ราชการ เป็ น ไปโดยสะดวก ลดปั ญ หาอุ ปสรรค และปลอดจากเครื่ อ งกี ดกั น ทางกฎหมาย ทั้ ง นี้
เนื่องจากในการพั ฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
ต่างๆ ในหลายมิติ ทั้งกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการอานวยความสะดวก นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังยกระดับการใช้บังคับกฎหมาย
ในพื้ น ที่เ ขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออกให้ มี ประสิ ท ธิภ าพยิ่ง ขึ้ น เช่ น การก าหนดให้ ก ารด าเนิ น
โครงการหรื อกิจ การใดภายในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออกที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมายกาหนด ให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ ชานาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้อง
ดาเนิ นการให้ แล้ว เสร็จ ภายในหนึ่งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และให้ เป็นหน้าที่ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัวข้อที่จะต้องจัดทารายงานให้
ชัดเจน และกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการ
/อนุญาตของ...

๒๐
อนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัด โดยให้ถือว่าการพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมาย
ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจกรรมใด หรือ
มีแ ต่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ให้ ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี ห น้ า ที่ อ นุ ญ าตให้ มี ผู้ ช านาญการศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ชานาญการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
รวมทั้งการกาหนดให้ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่วม
ลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการไว้เป็น
การเฉพาะแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้ถือว่าการร่วม
ลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว
ซึ่งการยกระดับการใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว จะทาให้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นที่นาร่องในการใช้บังคับกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้บังคับกฎหมาย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก การที่กฎหมายดังกล่าว กาหนดให้การพัฒ นาพื้นที่เขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออกเป็ น ไปโดยรู ป แบบการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส่ ว นราชการ และ
หน่วยงานของรัฐ นั้นจะทาให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค การดาเนินงาน และการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร การประกอบ
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และศู น ย์ ก ลางนวั ต กรรม การท่ อ งเที่ ย ว การสร้ า งเมื อ งใหม่ แ ละชุ ม ชน
เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการ
ค้ า ขาย ศู น ย์ ก ลางด้ า นการผลิ ต ขั้ น สู ง ศู น ย์ ก ลางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ศู น ย์ ก ลางด้ า นนวั ต กรรม
ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต ต้องดาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้
แผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่คณะกรรมการนโยบายฯได้ให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาให้ มี ก าร
ดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้น
ใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ย่อมจะ
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผ ลผูกพันทุกหน่วยงานให้
ต้องปฏิบัติตาม
เชิงลบ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน และผู้อาศัยในพื้นที่
ยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความน่าอยู่และทันสมัย
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาครอบคลุมทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลั งงานที่มีความมั่นคง ระบบ
บริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ มีความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงาน ระบบสื่อสาร
/ทรัพยากร...

๒๑
ทรั พ ยากร และการจั ด การกากของเสี ย นั้ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการ
โดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วย
ทางหลวงสัมปทาน และกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการ
ภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้อานาจการ
อานาจอนุ มัติ อนุ ญ าต ให้ สิ ท ธิ หรื อให้ สั มปทานตามกฎหมายดั งกล่ า ว ตกอยู่แ ก่ค ณะกรรมการ
นโยบายฯ ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายฯ จะต้องดาเนินการบริห ารราชการโดยอนุมัติ อนุญาต
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามกฎหมายดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็น
ธรรม มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น และเกิดการปฏิบัติที่มิชอบ หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งจะทาให้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ
และประชาชน และเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ในการยกระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก นั้น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กาหนดให้ การดาเนินการหรือการกระทาใดภายในเขต
ส่งเสริ มเศรษฐกิจ พิเศษที่เกี่ย วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้ว ยการ
ควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอานาจในการรับ จดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามกฎหมาย ดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจาก
เลขาธิการหรื อได้จดทะเบีย นหรือแจ้งต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือ
ผู้ ก ระท าการนั้ น ได้ รั บ อนุ มั ติ อนุ ญ าต ใบอนุ ญาต หรื อ ความเห็ นชอบจากหน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ
คณะกรรมการตามกฎหมายนั้ น แล้ ว หรื อ ได้ จ ดทะเบี ย นหรื อ แจ้ ง ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
คณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว
ซึ่งการกาหนดการให้บริการอนุมัติ อนุญาตแบบรวมศูนย์ดังกล่าว จะกระทบต่อการปกครอง
และการบริหารราชการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะทาให้เลขาธิการเป็น
ผู้ใช้อานาจตามกฎหมายดังกล่าวแทนส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตส่งเสริม กรณี
ดังกล่าว จึงทาให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐถูกลดทอนอานาจ และหน้าที่ในการให้บริการ
อนุมัติ อนุญาต ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้ บริการ และมีประสิทธิภาพในการ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

/ผู้ได้รับผลกระทบ...

๒๒
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุม
ในหลายมิติเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลาง
ด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม
ศูน ย์ กลางด้า นธุร กิจ ระดับ โลก และมหานครแห่ งอนาคต ประกอบกั บ การที่ร่ างพระราชบั ญญั ติ
ดังกล่าวกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่
บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒ นาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
กาหนดให้ เ ลขาธิก ารเป็ น ผู้ มี อานาจอนุ มัติ อนุ ญาต ออกใบอนุญ าต หรื อให้ ค วามเห็ นชอบ หรื อ
เป็นผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการหรือ
การกระทาใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ใช้อานาจปกครอง หรือบริหารราชการเกี่ยวกับประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้าไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ กฎหมายว่าด้วยการ
ขุดดิน และถมดิน กฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้ว ยการจดทะเบียนเครื่องจักร
กฎหมายว่าด้ว ยการสาธารณสุ ข กฎหมายว่าด้ว ยคนเข้ าเมือ ง กฎหมายว่า ด้ว ยทะเบียนพาณิช ย์
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ย่อมจะต้องได้รับผลกระทบจากการรวมอานาจการบริหาร และการให้บริการไว้ที่
คณะกรรมการนโยบายฯ และ เลขาธิการฯดังกล่าว
ด้านอื่นๆ ไม่มี
๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างทีต่ ้องถูกจากัด
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิและ
เสรีภ าพในทรัพ ย์สิน ในกรณีที่มีก ารเวนคืน ที่ดิน หรือ อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ ใช้ใ นการพัฒ นาพื้น ที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ การจากัดนั้น เป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ การ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเท่านั้น
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใดบ้าง อย่างไร เพียงใด หรือเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ร่างกฎหมายฉบับนี้ส่วนหนึ่งที่สาคัญ คือ ทาให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี
เสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้
มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการ
/ภาครัฐแบบ…

๒๓
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยใน
เขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
อย่างมากมาย อีกทั้งจะมีการลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและเชิงสุขภาพ ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชนเป็นสาคัญ
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด
ระยะสั้น
เป็ น การยกระดับ เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออกให้ เ ป็นเขตพัฒ นาพิเศษที่ ดี และ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และจะเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและดึงดูด
การลงทุนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระยะเวลาห้าปีแรก
จะเกิดการลงทุนมูลค่าสูงถึงกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท และเป็นการลงทุนในด้านต่างๆครอบคลุมทุก
มิติ เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาพื้น ที่เ ป็น ไปอย่า งสมบูร ณ์ ดัง นั้น การพัฒ นาพื้น ที่ดัง กล่า ว จึง ก่อ ให้เ กิด
ประโยชน์ทั้งแก่ภ าครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปสู่
ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ประชาชน
จะได้รับการบริการ ได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี ผู้เข้ามาประกอบกิจการ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับความสะดวกจากการบริการที่ครบวงจร พร้อมทั้งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย
จากการพัฒนาพื้นที่ และเข้าถึงระบบการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ระยะยาว
ส่ว นในระยะยาวนั ้น เขตส่ง เสริม เศรษฐกิจ พิเ ศษจะเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นา
ปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจร บูรณาการระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ
ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันต่อไป
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อย
เพียงใด
มีการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจาเป็น สร้างบรรยากาศที่ดี สาหรับการประกอบ
กิจการและการอยู่อาศัยโดยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทย
/และต่างประเทศ...

๒๔
และต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งโลจิสติกส์ได้ถึงสี่แสนล้านบาทต่อปี
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
เป็นการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลาง
ด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว
ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต โดยการพัฒนา
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก ประกอบด้วย การลงทุนในด้านการพัฒนา
สนามบินประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนในด้านท่าเรือประมาณหนึ่งแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการขนส่งทางรางทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงประมาณสองแสนสองหมื่นล้านบาท การ
ลงทุนในด้านการขนส่งทางถนนประมาณสามหมื่นห้าพันล้านบาท การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
ประมาณห้าแสนล้านบาท การลงทุนในด้านการท่องเที่ยวประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการสร้างเมืองใหม่และสาธารณูปการประมาณสี่แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว จะก่อให้เกิด
การจ้างงานใหม่กว่าหนึ่งแสนอัตราต่อ ปี ทาให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ร้อยละห้าต่อปี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นสิบล้านคนต่อปี โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า
สี่แสนห้าล้านบาทต่อไป ก่อให้เกิดฐานภาษีใหม่ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศประมาณหนึ่งแสนล้านบาท
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพ หรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
มุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล การพัฒนาเมือง ระบบขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเป็นการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยการกาหนดมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ การให้บริการ การเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อรองรับ
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเพื่อเป็นแม่แบบ (Role Model) ในการพัฒนาพื้นที่โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการของภาครัฐ โดยเฉพาะปัญหาด้านความล่าช้า
และความซ้าซ้อนของการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ การประกอบกิจกรรม
ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ทั้งยังกาหนดให้อานาจคณะกรรมการนโยบายในกรณีที่เห็นว่ากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใดก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความซ้าซ้อนหรือเป็น
การเพิ่มภาระการดาเนินการโดยไม่จาเป็น หรือมีปัญหาหรืออุปสรรคอื่นใด ให้คณะกรรมการนโยบาย
/เสนอต่อคณะรัฐมนตรี...

๒๕
เสนอต่อคณะรัฐ มนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งกรณีดังกล่าว จะทาให้การบริหารราชการ เป็นไปโดยสะดวก
ลดปัญหาอุปสรรค และปลอดจากเครื่องกีดกันทางกฎหมาย
๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
การศึ ก ษาเพื่ อ เลื อ กและจั ด หาพื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นาและยกระดั บ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก เพื่อการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม การท่องเที่ยว การสร้างเมืองใหม่และชุมชน เพื่อยกระดับ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลาง
ด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม ศูนย์กลาง
ด้านธุรกิจระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันต่อการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยภายในพื้นที่อยู่เดิม
๕.๖ ความคุ้ ม ค่ า ของภารกิ จ เมื่ อ ค านึ ง ถึ ง งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ภาระหน้ า ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชน และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ได้รับ
การดาเนิน การตามร่า งพระราชบัญ ญัติเ ขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออก พ.ศ. .... นั้น
จะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
เป้าหมายจานวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานจานวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
การลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย จานวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และการลงทุน
ในด้า นการท่อ งเที่ย วคุณ ภาพ และเชิง สุข ภาพจานวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้า นบาท ซึ่ง จะรองรับ การ
เจริญเติบโตของเมืองในอนาคตและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งจะเป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้อย่างมากมาย จะเกิดการพัฒนาเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเชิงสุขภาพ ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นสาคัญ
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
ในวาระเริ่มแรก ให้สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บัง คับ ไปทาหน้า ที่สานัก งานตามพระราชบัญ ญัตินี้ไ ปพลางก่อ น จนกว่า จะมีสานัก งานตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยปัจจุบันสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้รับ
/ความเห็นชอบ...

๒๖
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ในการกาหนดโครงสร้างสานักงาน อัตรากาลัง
บุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินงานของสานักงาน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี
จาเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะในด้านการ
พัฒ นาพื้น ที่และโครงสร้างพื้น ฐาน ตลอดจนการให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรตามกฎหมายต่างๆ
เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาโครงสร้า ง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การดาเนินงาน และการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และศูนย์กลางนวัตกรรม การท่องเที่ยว การสร้างเมืองใหม่และชุมชน
เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการขนส่ง ศูนย์กลางด้านการ
ค้ า ขาย ศู น ย์ ก ลางด้ า นการผลิ ต ขั้ น สู ง ศู น ย์ ก ลางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ศู น ย์ ก ลางด้ า นนวั ต กรรม
ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้
การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ในระยะแรก ไม่จาเป็นต้องมีการให้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีความ
จาเป็นต้องใช้งบประมาณในเบื้องต้น สามารถใช้งบประมาณในส่วนของสานักงานเพื่อการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดาเนินการได้
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลัง และงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
ก.พ.ร. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการกาหนดให้จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็น
ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น อาจไม่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการขอจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่ว ยงานของรัฐ ที่กาหนดว่า ในร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับ
ในเรื่องใดไม่ควรมีข้อกาหนดในรายละเอียดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร.
มี ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ว่ า การด าเนิ น งานด้ า นธุ ร การและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการนโยบาย อาจกาหนดให้ ส านัก นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ส านัก งานปลั ด กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รั บผิดชอบงานด้านเสนอแนะนโยบาย จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมของประเทศรับผิดขอบงานดังกล่าวได้
โดยไม่ต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่
/๖.๓ วิธีการ...

๒๗
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
√ วิธีการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกจะต้ อ งให้ ข้ อ มู ล แก่
ประชาชน หน่ ว ยงานรั ฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้ว นโดยเลือ กใช้วิธีก ารให้ข้อ มูล ที่
หลากหลายให้ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ รับข้อมูล ทั้งนี้ สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวัน ออก ลงวัน ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้เริ่มดาเนินการประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ และการ
รับรู้แก่ประชาชนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว
√ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
การนิค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และ สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ได้จัดให้มีการรับ
ฟัง ความคิด เห็น จากผู้ที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งกว้า งขวาง โดยการเผยแพร่ใ น เว็บไซต์ และการจัดการ
ประชุมหารือร่วมกัน
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อน หรือใกล้เคียงกันหรือไม่
สานักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน
๗.๒ มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มีความเกี่ย วข้องกั บ หน่ ว ยงานเจ้าของกฎหมายหลายฉบั บ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับการให้สิทธิหรือให้สัมปทานแก่ บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ และ
หน่วยงานเจ้าของกฎหมายผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการ
อื่นใดตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา

/๗.๓ มีการ...

๒๘

๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดว่า ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการใดเพื่อการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือเพื่ อสนับสนุนหรืออานวยความสะดวกในการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้น
จาเป็นต้องดาเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการดาเนินการดังกล่าว
อยู่ในอานาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
หน่วยอื่นหรือสานักงานเป็นผู้ดาเนินการ หรือในกรณีที่ก ารดาเนิน การดัง กล่า วอยู่ใ นอานาจของ
หน่ว ยงานของรัฐ หลายหน่วยงาน คณะรัฐ มนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
หรือสานักงานเป็นผู้ดาเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือ
บางหน่ ว ยร่ ว มกั น ดาเนิ น การ หรื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานดาเนิ นการก็ ได้ โดยคณะรัฐมนตรี จะก าหนด
ระยะเวลาในการดาเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ ที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผน
ภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ นายกรัฐมนตรี
๘. วิธีการทางานและการตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
√ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
√ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
√ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
√ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
√ มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
√ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
√ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้น ตอนการดาเนิน การของเจ้า หน้า ที่ของรั ฐในเรื่ อง
ใดบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลาในการดาเนินการเท่าใด
มี กรณีก ารอนุมัติ อนุญ าต ออกใบอนุญ าต ให้ค วามเห็น ชอบ รับ จดทะเบีย น
หรือ รับ แจ้ง โดยเลขาธิการฯ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการฯ มอบหมาย แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้น ตลอดจนการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการอนุมัติ
อนุญาตไว้สาหรับในเรื่องนี้ด้วย

/๘.๒.๒...

๒๙
๘.๒.๒ หากมีก ารใช้ดุล ยพินิจ การใช้ดุล ยพินิจ สอดคล้อ งกับ หลัก ธรรมาภิบ าลและ
หลักนิติธรรมอย่างไร
มติของคณะกรรมการนโยบายนั้น มีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่
เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร อ ยู่ ด้ ว ย ใ น ก ร ณี ที่ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายภายในระยะเวลาที่ ก าหนดโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ถื อ ว่ า เป็ น การผิ ด
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้า หน้า ที่ใช้หลั กกระจายอานาจ หรื อมอบอานาจเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นั้น เลขาธิการจะมอบอานาจการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต
หรือให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบี ยนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมาย ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการอื่นใด
ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ให้รองเลขาธิการหรือพนักงานของสานักงานเป็นผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการ
มอบอานาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
๘.๓ ระบบการคานอานาจ
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติ นี้จะกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี อานาจอนุมัติ
อนุญาต ให้สิทธิห รือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒ นา
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก และกาหนดให้ เ ลขาธิ ก ารเป็ น ผู้ มี อานาจอนุ มั ติ อนุ ญ าต
ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งภายใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้ว ยการควบคุม
อาคาร กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
พาณิช ย์ กฎหมายว่ า ด้ว ยโรงงาน และกฎหมายว่า ด้ว ยการจัด สรรที ่ดิน ก็ต าม แต่ก ารอนุม ัติ
อนุญาต ให้สิทธิ ให้สัมปทาน ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายนั้ น พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งแจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่
ไม่มี

/๙. การจัดทา...

๓๐
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสาคัญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้จัดทาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องอะไรบ้าง
จะดาเนินการยกร่างกฎหมายลาดับรองเมื่อร่างพระราชบัญญัติผ่านเข้าสู่การพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือกรณีเมื่อมีความจาเป็น
๙.๒ มีการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อเพิ่มภาระแก่บุคคล
จนเกินสมควร อย่างไร
การตราอนุบัญ ญัติใ นรูป แบบของพระราชกฤษฎีก านั้น ต้อ งนาเสนอต่อ คณะรัฐ มนตรี
เพื่อพิจารณา โดยร่างพระราชกฤษฎีกานั้นจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกาหนด
ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว จะต้องนาร่างพระราชกฤษฎีกา ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกานั้นๆ ส่วนประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิ เ ศษภาคตะวั น ออกเพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และก่อน
การออกประกาศดังกล่าวนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะต้องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและมีการ
ประเมินความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรมด้วย โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ต้องจัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และ
มาตรการเยี ย วยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับความเสี ยหายหรือ
เดือดร้อน พร้ อมทั้งจัดทาร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และ
เผยแพร่ผลการศึกษาและร่างแผนผังดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง และนาความคิดเห็นนั้นมาประกอบการ
พิจารณาด้วย
๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
√ มีการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ

ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น

มีการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

/(๑) ผู้อานวยการ....

๓๑
(๑) ผู้อานวยการสานักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้เชิญหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวม ๑๐ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ชุณหะวัณ กระทรวงอุตสาหกรรม และในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
๒๐๕ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
(๒) ผู้อานวยการสานักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีหนังสือถึง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ และวั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ รวม ๑๗
หน่วยงาน เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(๓) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน
ในการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... ในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
(๔). กนอ. จั ด ให้ มีก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น โดยผ่ านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ กนอ.
(http://www.ieat.go.th) ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่ง
เป็นการดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
โดยเห็นชอบให้หน่ วยงานของรั ฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลั กเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
จาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร
๐๙๐๕/๑๗๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินการจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ฉบั บ ที ่ ..) พ.ศ. .... ร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. …. และร่ า ง
พระราชบั ญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... แล้ วให้ รายงานผลการรับฟังความคิดเห็ น
ดังกล่าว พร้อมกับจัดทาคาชี้แจงการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ส่งกลับไปยังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจพิจารณาต่อไป)
ทั้งนี้ ผลการรับ ฟังความคิดเห็น ดังกล่าวในส่ว นของร่างพระราชบัญญัติ เขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน ๔ รายซึ่งเห็นด้วยกับหลักการและ
เหตุผลของร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอบางประการในบางประเด็นเท่านั้น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.ร.

สานักงาน ก.พ.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่
/กระทรวงการคลัง...

๓๒
กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒
๑๐.๓ จั ด ท าสรุ ป ผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และเสนอมาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี
√ จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีการจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ หรือไม่
√ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
√ จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
√ พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
√ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
√ ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
√ คาชี้แจงรายประเด็นและการนาผลรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทากฎหมาย
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓
ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี แล้ว

ลงชื่อ...............................................................
(นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม)
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งปนระเทศไทย
สิงหาคม ๒๕๖๐
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายธีรภัทร เธียรโกศล นิติกร ๗
๐๒-๒๕๓-๐๕๖๑ ต่อ ๖๓๓๓

