ผลกระทบจากการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ....
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานของรัฐ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการประกอบกิ จกรรมของเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย ประชาชน
ภายในและบริเวณโดยรอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
√ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
เชิงบวก ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะดาเนินการภายใต้แผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนการดาเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยครอบคลุมการพัฒนา
ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และศูนย์กลางนวัตกรรม การท่องเที่ยว
การสร้างเมืองใหม่และชุมชน เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลางด้านการ
ขนส่ง ศูนย์กลางด้านการค้าขาย ศูนย์กลางด้านการผลิตขั้นสูง ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลาง
ด้านนวัตกรรม ศูน ย์ กลางด้านธุรกิจ ระดับโลก และมหานครแห่งอนาคต โดยการพัฒ นาดังกล่ าว
จะก่อให้เกิดการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อย
กว่า ๑.๕ ล้ านล้ านบาท ภายในระยะเวลา ๕ ปีแรก ประกอบด้ว ย การลงทุน ในด้านการพัฒ นา
สนามบินประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนในด้านท่าเรือประมาณหนึ่งแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการขนส่งทางรางทั้ งรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงประมาณสองแสนสองหมื่นล้านบาท การ
ลงทุนในด้านการขนส่งทางถนนประมาณสามหมื่นห้าพันล้านบาท การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
ประมาณห้าแสนล้านบาท การลงทุนในด้านการท่องเที่ยวประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการสร้างเมืองใหม่และสาธารณูปการประมาณสี่แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว จะก่อให้เกิด
การจ้างงานใหม่กว่าหนึ่งแสนอัตราต่อปี 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 ทาให้ป ระชาชนในประเทศ โดยประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สามารถเข้าถึงสถาบั นการศึกษา และโรงพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดการสร้างงานและโอกาสทางอาชีพที่มีคุณภาพ ยกระดับรายได้
ให้สูงขึ้นจากการลงทุนและการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้า ทางราง และทาง
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อากาศที่มีประสิทธิภาพ และกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รั บ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
นอกจากนี้ ยั งกาหนดสิ ทธิป ระโยชน์ด้านการถือครองกรรมสิ ทธิ์อสั 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 เพื่อเป็นการดึงดูด และกระตุ้นการลงทุน
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุน และประกอบกิจการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก เนื่องจากการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้ น
มีมูลค่าสูงถึงกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท และเป็นการลงทุนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกมิ ติ เพื่อให้การ
พัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้ง
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 หวั ด 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 ซึ่ง 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 งานคณะกรรมการนโยบายเข ตพัฒ นาพิเ ศษภาค
ตะวัน ออก ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติเ ขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออกนั้น จะก่อ 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
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ผลิต ขั้น สูง ศูน ย์ก ลางด้า นการท่อ งเที่ย ว ศูน ย์ก ลางด้า นนวัต กรรม ศูน ย์ก ลางด้า นธุร กิจ ระดับ
โลก และมหานครแห่ง 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
ผู้ ป ระกอบกิจ การ ผู ้อ ยู ่อ าศัย และผู้ซึ่ง เข้า มาปฏิบัติง านในราชอาณาจัก รนั้น อาจทาให้รัฐ
จัด เก็บ ภาษีอ ากรจากบุค คลดัง กล่า วได้น้อ ยลงเนื่อ งจากการได้รับ ยกเว้น หรือ ลดหย่อ นภาษี
อากร ซึ่งอาจทาให้ การจั ดเก็บ ภาษี คลาดเคลื่ อนไปจากที่ คาดการณ์ ไว้
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รัฐถือเป็น
กลไปสาคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งในรูปแบบที่รัฐลงทุนเอง และให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน รัฐจึงถือ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งต้องสูญเสียรายได้บางประการจากการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ บุคลากรที่อยู่ในวัยทางาน
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 นาครอบคลุ ม ทั้ ง ทางด้ า นระบบ
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มี
ความมั่นคง ระบบบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะทา
ให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศทั้งทางด้านพลังงาน ระบบสื่ อสาร ทรัพยากร และการจัดการกากของ
เสีย
ผู้ไ ด้ รั บผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่เขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่
ใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จากความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงาน พลังงาน ระบบสื่อสาร ทรัพยากร
และการจัดการกากของเสีย ดังกล่าว
เชิงลบ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้น จาเป็นต้องให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการใน
การนาคนต่างด้าวผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ก่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้มีความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ผู้บริหาร

๔
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
และได้รับอนุญาตให้อยู่ ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้
เลขาธิการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้
คนต่างด้าวนั้นอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้
ซึ่งจากกรณีดังกล่าว อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจสอบ
การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การตรวจสอบเอกสาร
และหนังสือเดินทาง การดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ของคนต่างด้าว รวมทั้งการให้ บริการด้านการตรวจคนเข้าเมืองอื่ นๆ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามารับบริการ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
นอกจากนี้ ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักรนั้น กฎหมาย
ดังกล่าวยังกาหนดให้สิทธิในการถือครองที่ดินทั้งในลักษณะการเช่า และการถือกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ
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 การต่อสัญญาเช่าอาจทาได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
และกาหนดให้สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจ
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
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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 ให้ผู้ประกอบการในการ
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 คู่สมรสและบุคคลซึ่ง อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว 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 ระบบพลังงานที่มีความมั่น คง ระบบการบริหารจัดการน้า
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และการอื่นใดที่จาเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
มั่น คง ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเขตพัฒนาพิเศษภาค
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ตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสม
และจาเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนด้านอื่น เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการ
ประกอบกิจการและการอยู่ อาศัย โดยลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้ มีความสะดวกรวดเร็ว
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล
สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทย
และต่างประเทศในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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
ดาเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการดาเนินการดังกล่าวอยู่ใน
อานาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่น
หรือสานักงานเป็นผู้ดาเนินการ หรือในกรณีที่การดาเนินการดังกล่าวอยู่ในอานาจของหน่วยงานของ
รัฐหลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือสานักงานเป็น
ผู้ดาเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกัน
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 มีความเป็น
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
เนื่องจากในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ
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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
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของโครงการหรือกิจ การนั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้อง
ดาเนิ นการให้ แล้ว เสร็จ ภายในหนึ่งร้ อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน และให้ เป็นหน้าที่ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึง
รายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุหัว ข้อที่จะต้องจัดทารายงานให้
ชัดเจน และกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการ
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
รวมทั้งการกาหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่วม
ลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการไว้เป็น
การเฉพาะแล้วในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้
ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนิ นการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว 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 และชุ 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
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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 หรือมีกฎหมายขึ้ น
ใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ย่อมจะ
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผลผูกพันทุกหน่วยงานให้
ต้องปฏิบัติตาม
เชิงลบ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน และผู้อาศัยในพื้นที่
ยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออกสู่การเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีความน่าอยู่และทันสมัย
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาครอบคลุมทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลั งงานที่มีความมั่นคง ระบบ
บริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ มีความมั่นคงทั้งทางด้านพลังงาน ระบบสื่อสาร
ทรั พ ยากร และการจั ด การกากของเสี ย นั้ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง ก ล่ า ว ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการ
โดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านน้าไทย
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 และเป็ น
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
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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
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

๑๐
ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ส่วนหนึ่งที่สาคัญ คือ ทาให้ประเทศไทยได้รับการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มี
เสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้
มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยใน
เขตพัฒ นาพิเ ศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้
อย่างมากมาย อีกทั้งจะมีการลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและเชิงสุขภาพ ซึ่งจะรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชนเป็นสาคัญ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจหรือสังคม
ระยะสั้น
เป็นการยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุด
ในภูมิภ าคอาเซียน และจะเป็ นพื้นที่ที่มีการบริห ารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพอันจะส่ งผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและดึงดูดการลงทุน
ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในระยะเวลาห้าปีแรก จะเกิดการ
ลงทุนมูลค่าสูงถึงกว่า ๑.๕ ล้านล้านบาท และเป็นการลงทุนในด้านต่างๆครอบคลุมทุกมิ ติ เพื่อให้
การพัฒนาพื้นที่เป็น ไปอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ประเทศไทยจะได้รับ การพัฒ นาไปสู ่ป ระเทศที่มี
เสถีย รภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง ประชาชนจะได้รับ
การบริการ ได้เข้าถึงระบบสาธารณูป โภคและสาธารณูปการที่ดี ผู้เข้ามาประกอบกิจการในเขต
พัฒ นาพิเ ศษภาคตะวัน ออกได้ร ับ ความสะดวกจากการบริก ารที่ค รบวงจร พร้อ มทั้ง ได้รับ สิท ธิ
ประโยชน์ ผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย
จากการพัฒนาพื้นที่ และเข้าถึงระบบการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ระยะยาว
ส่วนในระยะยาวนั้น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร บูรณาการ
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
พลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการ
ผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันต่อไป

๑๑
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป็ น การยกระดับ และพัฒ นาเศรษฐกิจและศั กยภาพในการแข่ง ขันของประเทศด้ว ยการ
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
ลงทุนในด้านการขนส่งทางถนนประมาณสามหมื่นห้าพัน ล้านบาท การลงทุนในด้านอุตสาหกรรม
ประมาณห้าแสนล้านบาท การลงทุนในด้านการท่องเที่ยวประมาณสองแสนล้านบาท การลงทุนใน
ด้านการสร้างเมืองใหม่และสาธารณูปการประมาณสี่แสนล้านบาท ซึ่งการลงทุนดังกล่าว จะก่อให้เกิด
การจ้างงานใหม่กว่าหนึ่งแสนอัตราต่อ ปี ทาให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ร้อยละห้าต่อปี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นสิบล้านคนต่อปี โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า
สี่แสนห้าล้านบาทต่อไป ก่อให้เกิดฐานภาษีใหม่ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศประมาณหนึ่งแสนล้านบาท
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงขึ้น
ด้านเสริมสร้างประสิทธิภาพ หรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ
มุ่ง เน้ น การจั ด สรรทรั พยากรธรรมชาติอ ย่า งสมดุล การพั ฒ นาเมือ ง ระบบขนส่ ง 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
เสนอต่อคณะรัฐ มนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๑๒
มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งกรณีดังกล่าว จะทาให้การบริหารราชการ เป็นไปโดยสะดวก
ลดปัญหาอุปสรรค และปลอดจากเครื่องกีดกันทางกฎหมาย

