
 
 

 
 
 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๐ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 

๑.๑  หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑.๒  เหตุผล 

   โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท าให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่กฎหมาย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการวางแผนการบริหารพ้ืนที่
แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย ผลของการขาดการบูรณาการ
ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเตม็ศักยภาพ ทั้งการจัดท าระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน กรณีจึงสมควรก าหนดให้ 
ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชัดเจน
แน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการ
การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบ
กิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและ 
ผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ....   
(คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

 

๑.๓  ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  มีเน้ือหารวม จ านวน  
๗๑ มาตรา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี 

๑.๓.๑ บทนิยามศัพท์ (ร่างมาตรา ๔) 

“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พ้ืนที่ตามมาตรา ๖ 
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า พ้ืนที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๐ 
“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมที่คณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๙ 
“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วย 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก   
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก  
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑.๓.๒  หมวด ๑ บททั่วไป 
๑.๓.๒.๑ ก าหนดให้การด าเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือ
ความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน (ร่างมาตรา ๘) 

๑.๓.๒.๒ ก าหนดให้ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดก่อให้เกิด 
ความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความซ้ าซ้อนหรือเป็นการเพ่ิมภาระการด าเนินการโดยไม่จ าเป็น หรือมีปัญหาหรือ
อุปสรรคอื่นใด ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการด าเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ เพ่ือให้การพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว (ร่างมาตรา ๙) 



๓ 

 

๑.๓.๓  หมวด ๒ คณะกรรมการนโยบาย 
๑.๓.๓.๑ ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด

กระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก ากับดูแลและติดตาม 
ผลการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ด าเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชน 
เป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว เพ่ือให้การพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา ๑๒) 

๑.๓.๓.๒ ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์
ตอบแทนอื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (ร่างมาตรา ๑๓) 

๑.๓.๔  หมวด ๓ ส านักงาน 
๑.๓.๔.๑ ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณอื่นใดให้แก่ส านักงานฯ 
ให้ส านักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส านักงานฯ ได้โดยตรง (ร่างมาตรา ๑๔) 

๑.๓.๔.๒ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๑ คนซึ่งคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของส านักงานฯ และขึ้นตรง 
ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ (ร่างมาตรา ๑๖) 

๑.๓.๔.๓ ก าหนดการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกให้ท าเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด  
โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง (ร่างมาตรา ๑๘) 

๑.๓.๔.๔ ก าหนดให้มีรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนดเพ่ือช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการฯ มอบหมาย (ร่างมาตรา ๒๑) 

๑.๓.๔.๕ ก าหนดให้ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๑ คนเป็นผู้รักษาการแทน
เลขาธิการฯ ในกรณีที่ไม่มีรองเลขาธิการฯ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายฯ แต่งตั้ง
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ๑ คนเป็นผู้รักษาการ 
แทนเลขาธิการฯ (ร่างมาตรา ๒๒) 

 
 



๔ 

 

๑.๓.๔.๖ ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือในกิจการที่กระท าหรือจะกระท าให้แก่
ส านักงานฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัท
จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด (ร่างมาตรา ๒๓) 

๑.๓.๔.๗ ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๒๗) 

๑.๓.๔.๘ ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และ 
ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเผยแพร่งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ (ร่างมาตรา ๒๘) 

๑.๓.๕  หมวด ๔ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๑.๓.๕.๑ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

จัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ (ร่างมาตรา ๒๙) 

๑.๓.๕.๒ ก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกมีอ านาจด าเนินการโดยวิธีการจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอื่น
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด (ร่างมาตรา ๓๔) 

๑.๓.๕.๓ ก าหนดให้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ทีส่ านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มาตามมาตรา ๓๔ ให้ได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง (ร่างมาตรา ๓๕) 

๑.๓.๕.๔ ก าหนดให้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพื่อการด าเนินการหรือประกอบ
กิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้อง
ด าเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินส าหรับที่ดินส่วนนั้น (ร่างมาตรา ๓๖) 



๕ 

 

๑ .๓ .๕ .๕  ก าหนดให้ เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินงานของส านั กงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 
หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้อง 
ท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน และเมื่อหมดความจ าเป็นเมื่อใด ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม  
(ร่างมาตรา ๓๘) 

๑.๓.๖  หมวด ๕ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
๑.๓.๖.๑ ก าหนดให้ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออกจะก าหนดให้ พ้ืนที่ ใดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
ที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ (ร่างมาตรา ๔๐) 

๑.๓.๖.๒ ก าหนดให้เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด าเนินการก าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และช าระค่าบริการและค่าใช้จ่าย ตามที่ส านักงานฯ ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๔๒) 

๑.๓.๖.๓ ก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียน
หรือแจ้งตามมาตรา ๔๓  มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แต่งตั้งได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง (ร่างมาตรา ๔๔) 

๑.๓.๖.๔ ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่า
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยมิได้เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๔๖) 

๑.๓.๖.๕ ก าหนดให้ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙  แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่อาศัยภายในเวลา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้ 
อยู่อาศัยในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ส านักงานฯ ก าหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้น 
ต้องจ าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นดังกล่าวให้แก่ส านักงานฯ หรือผู้ที่ส านักงานฯ ให้ความเห็นชอบ
ภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ส านักงานฯ แจ้งให้ทราบ และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ส านักงานฯ  
แจ้งอธิบดีกรมที่ดินเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส านักงานฯ หรือบุคคลอื่น 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ร่างมาตรา ๕๑) 

 



๖ 

 

๑.๓.๖.๖ ก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมติ 
ให้น าที่ราชพัสดุมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการน าไปให้เช่า หรือให้เช่า
ช่วง ให้อ านาจทั้งปวงของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุนั้นเป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของ
รัฐอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายฯ อาจก าหนดให้
ส านักงานฯ แบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือกรมธนารักษ์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๕๓) 

๑.๓.๖.๗ ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีสิทธิ 
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามมาตรา ๔๘ (๓)  ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการลงทุน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ การใดที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนก าหนดให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก โดยคณะกรรมการนโยบายฯ จะก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และก าหนดสิทธิประโยชน์ 
ประเภท หรือขนาดของกิจการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น
การให้สิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ (ร่างมาตรา ๕๖) 

๑.๓.๗  หมวด ๖ กองทุน 
๑.๓.๗.๑ ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรียกว่า “กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๖๐) 

๑.๓.๗.๒ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
แยกออกจากงบประมาณของส านักงานฯ (ร่างมาตรา ๖๒) 

๑.๓.๗.๓ ก าหนดให้เงินกองทุนใช้จ่ายเพ่ือกิจการพัฒนาพ้ืนที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้ง
ช่วยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนด หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๖๓) 

 
 
 



๗ 

 

๑.๓.๘  หมวด ๗ การก ากับดูแล 
- ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เพ่ือการนี้จะสั่งให้ส านักงานฯ ชี้แจงข้อเท็จจริง  
แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานก็ได้ (ร่างมาตรา ๖๔) 

๑.๓.๙  หมวด ๘ บทก าหนดโทษ 
- ก าหนดโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ใช้ชื่อหรือถ้อยค า 

ในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยมิได้เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖๕) 

๑.๓.๑๐  บทเฉพาะกาล 
๑.๓.๑๐.๑ ก าหนดบทบัญญัติรองรับในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง  
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายฯ ตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๖๖) 

๑ .๓ .๑๐ .๒  ก าหนดบทบัญญัติ รองรับในวาระเริ่ มแรก ให้ เลขาธิ การคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ท่ี ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการฯ ตามมาตรา ๑๘ (ร่างมาตรา ๖๗) 

๑.๓.๑๐.๓ ก าหนดบทบัญญัติรองรับให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธ ิ
หนี้ ความรับผิด รวมทั้งงบประมาณของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๖๘) 

๑.๓.๑๐.๔ ก าหนดบทบัญญัติรองรับให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขอให้มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว 
ตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก าหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานฯ แล้ว 
ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๗๑) 



๘ 

 

๑.๔  สรุปผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นและผลกระทบในการตรากฎหมาย 

  ๑.๔.๑  สรุปความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
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