
 

 

ร่างฯ ที ่สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๐ 

     
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

เหตุผล 
 
  โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนา 
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท าให้การใช้ที่ดิน
ในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งยังจะช่วย 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มี 
การประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
พ้ืนทีต่ามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการวางแผนการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่าง ๆ  
จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย ผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดท าระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน กรณีจึงสมควรก าหนดให้ 
ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชัดเจน
แน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มีการบูรณาการการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งใน 
และนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสม 
ต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้ 
สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. .... 

   
 

……………………….……...…. 
...…………………………….…. 
...……………………………….. 

 
 
 …………………...……………………............................................................. ..................……
….……………………………….. 
 
     โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้อง 
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
 ………………...……………………...............................................................................……
….………………………………... 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ....”  
 



๒ 

 

 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 
 
 
  มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พ้ืนทีต่ามมาตรา ๖ 
  “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า พ้ืนที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดตามมาตรา ๔๐ 

“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๙ 

“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก   
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
  มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 



๓ 

 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
  มาตรา ๖  ให้พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพ้ืนที่อ่ืนใดที่อยู่ 
ในภาคตะวันออกท่ีก าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  (๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพ่ือลดอุปสรรคและต้นทุน 
ในการประกอบกิจการ 
  (๓) จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
  (๔) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
และการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 
 
  มาตรา ๗  ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  ให้รัฐจัดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการส่งเสริมนวัตกรรม ระบบพลังงานที่มีความม่ันคง 

ระบบการบริหารจัดการน้ า ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมั่นคง 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



๔ 

 

 

   (๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านอื่น เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (๔) สร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย โดยลดขั้นตอน
ในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยและได้
มาตรฐานสากล เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
  (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการ 
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีข้อจ ากัดเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 
 
  มาตรา ๘   การด าเนนิโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทีต่้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามท่ีมี
กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ
นั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยระบุ
หัวข้อที่จะต้องจัดท ารายงานให้ชัดเจน และก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่าการพิจารณารายงาน
เป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิมเติมจากส านักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการเพ่ิมเติมเป็นพิเศษได้ตามทีค่ณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจกรรมใด 
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มีผู้ช านาญการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้น าความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ  
และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 
 
  มาตรา ๙  ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดก่อให้ 



๕ 

 

 

เกิดความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความซ้ าซ้อนหรือเป็นการเพ่ิมภาระการด าเนินการโดยไม่จ าเป็น  
หรือมีปัญหาหรืออุปสรรคอ่ืนใด ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มี 
การด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมาย
ขึ้นใหม่ เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบาย 

   
 
  มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ 
  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ 
  (๔) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ 
  (๕) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็น
ประโยชน์แกก่ารก าหนดนโยบายและการด าเนนิการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวนไม่เกินห้าคน 
เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตาม (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่ 
  การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 



๖ 

 

 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตั้งเพ่ิมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็น
กรรมการอยู่ด้วย ในกรณีทีก่รรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบายภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าเป็นการผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๑๑  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (๒) ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
แผนการด าเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
  (๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  (๔) ประกาศก าหนดพ้ืนทีเ่ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
  (๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชน 
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน  
  (๗) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗ 
  (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๔  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน 
  (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  (๑๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงาน และออกระเบียบและข้อบังคับ 
ให้ส านักงานปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  



๗ 

 

 

  (๑๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยต้องรายงานผลการด าเนินการ
ใหค้ณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้มี
มติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หากไม่มีข้อทักท้วง
หรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติคณะกรรมการ 
นโยบาย 
  ระเบียบและประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๔) (๖) และ (๗) 
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา ๑๒  เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการตามกระบวนการ
และวิธีการดงักล่าว โดยให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว 
  การก าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็น 
ผู้ลงทุนและวิธีการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะใช้กับโครงการประเภท
หรือลักษณะใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๓ 
ส านักงาน 

   
 
  มาตรา ๑๔  ให้มสี านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย



๘ 

 

 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณ
อ่ืนใดให้แกส่ านักงาน ให้ส านักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แกส่ านักงานได้โดยตรง 
  ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย 
เงินทดแทน 
 
  มาตรา ๑๕  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย 
  (๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ 
  (๓) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการก าหนดและการด าเนินการ 
ตามนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
รวมตลอดท้ังแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 
  (๔) ก ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน 
  (๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
  (๖) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 
  (๗) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการประกอบกิจการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
  (๘) ตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
  (๙) กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจการของส านักงาน 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 



๙ 

 

 

  ในการด าเนินการตาม (๗) (๘) และ (๙) ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  
และในกรณีการด าเนนิการตาม (๙) ถ้าเกินห้าสบิล้านบาทต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 
  มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของส านักงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย 
  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  
 
  มาตรา ๑๗  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่จะยัง
ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายและส านักงานตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก าหนด มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นลูกจ้าง 
ของบุคคลใด 
  (๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของ 
พรรคการเมือง 
  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓ 
  (๗) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
  (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
  (๙) เคยต้องค าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
  (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
 
  มาตรา ๑๘  การแต่งตั้งเลขาธิการให้ท าเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง 



๑๐ 

 

 

  สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง 
เงื่อนไขการท างาน การประเมินผลงาน การพ้นจากต าแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ 
  เลขาธิการอยู่ในต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งต้องไม่เกิน 
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
  ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของเลขาธิการ 
 
  มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ 
  (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  (๖) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้เลิกจ้างเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
  มาตรา ๒๐  เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบาย 
แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  (๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ 
ทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจาก
ต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่ถ้าเป็นต าแหน่งรองเลขาธิการ 
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน 
  (๓) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงาน พนักงาน 
และลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  (๔) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 



๑๑ 

 

 

  ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
ส านักงาน  เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  ระเบียบตาม (๔) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา ๒๑  ให้มีรองเลขาธิการตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
เพ่ือช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่งของ 
รองเลขาธิการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
  มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่
ไม่มีรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งพนักงานของ
ส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ 
  ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจอย่างเดียวกับ
เลขาธิการ 
 
 
  มาตรา ๒๓  เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา 
กับส านักงานหรือในกิจการที่กระท าหรือจะกระท าให้แก่ส านักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
ที่กระท าการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
  คู่สมรสหรือบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้ใด 
กระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้นั้นมีส่วนได้เสียในกิจการของ
ส านักงาน 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ีเลขาธิการหรือรองเลขาธิการได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส านักงาน 
เป็นผู้ถือหุ้น 
  นิติกรรมใดที่ได้ท าข้ึนโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันส านักงาน เว้นแต่ 
คณะกรรมการนโยบายจะได้ให้สัตยาบัน 
 



๑๒ 

 

 

  มาตรา ๒๔  รายได้ของส านักงานมีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  (๒) เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทุน การประกอบกิจการ 
หรือการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
  บรรดารายได้ท่ีส านักงานได้รับจากการด าเนินงานให้ตกเป็นของส านักงาน  
และเม่ือหักค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรักษา 
และค่าเสื่อมราคา ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  
เงินสมทบกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกิจการ
ของส านักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 
  เงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกิจการของส านักงานตามวรรคสอง ประกอบด้วยเงินส ารอง
ธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ เงินส ารองเพ่ือไถ่ถอนหนี้ และเงินส ารองอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  ทั้งนี้ การก าหนดวงเงินส ารองแต่ละประเภทต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
  การน าเงินส ารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 
  ทรพัย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
  มาตรา ๒๕  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ 

ปีบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
 
 
  มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 
  ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการนโยบาย 
  ในการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอนุโลม 



๑๓ 

 

 

 
  มาตรา ๒๗  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน 
 
  มาตรา ๒๘  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส านักงานเผยแพร่ 
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ 
   

หมวด ๔ 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   
 
  มาตรา ๒๙  ให้ส านักงานจัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
ที่สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนด
หน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ือ 
ให้ความเห็นชอบ  และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ดังกล่าวในการด าเนินการเว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกด้วย 
 
  มาตรา ๓๐  เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนตามมาตรา ๒๙ แล้ว 
ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับ 
แผนดังกล่าว โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบาย 
ให้ความเห็นชอบแผนนั้น 
  แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง  
ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่
ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ 
  (๑) ระบบสาธารณูปโภค 
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  (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง 
  (๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย 
  (๕) ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ 
  (๖) ระบบป้องกันอุบัติภัย 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค านึงถึง
ความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย   
ทั้งนี้ โดยให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
  มาตรา ๓๑  ในระหว่างการจัดท าแผนผังตามมาตรา ๓๐ 
  (๑) มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนผังนั้น  
  (๒) คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบาย
และแผนตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้ 
 

 มาตรา ๓๒  แผนผังที่จัดท าข้ึนตามมาตรา ๓๐ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ในส่วนที่ใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้น
เป็นอันยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองด าเนินการจัดท าผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้อง 
กับแผนผังดังกล่าว  ในระหว่างที่ยังจัดท าผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
เป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองส าหรับแต่ละจังหวัดทีอ่ยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  แผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับ 
โดยไม่มีก าหนดเวลาสิ้นอายุ 
  ให้เลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการใดเพ่ือการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือเพ่ือสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกให้การพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ไม่ว่าการนั้นจ าเป็นต้องด าเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการ
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ด าเนินการดังกล่าวอยู่ในอ านาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่นหรือส านักงานเป็นผู้ด าเนินการ หรือในกรณีที่การด าเนินการดังกล่าว 
อยู่ในอ านาจของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือส านักงานเป็นผู้ด าเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกันด าเนินการหรือร่วมกับส านักงานด าเนินการก็ได้  
โดยคณะรัฐมนตรีจะก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้ 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการนั้นต้องได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ 
หรือส านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ
อนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบก่อนเข้าด าเนินการ  และเพ่ือประโยชน์ 
แห่งการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้น 
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
  ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือส านักงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้  
ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้นได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งต้องควบคุมดูแลการด าเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
  มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ส านักงานมีอ านาจด าเนินการ 
โดยวิธีการจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  ก่อนการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ ความเหมาะสมทางด้านการเงิน ตลอดจน
ผลกระทบและแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว และความคุ้มค่า 
ที่ประชาชนในพื้นที่และรัฐจะได้รับ 
  การถมทะเลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง  ทั้งนี้ ให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการ 
ถมทะเลเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ส านักงานมีอ านาจใช ้จัดหาประโยชน์ และดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ 
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  ที่ดินที่ส านักงานได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงานมีอ านาจใช้หรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด และถา้เป็นที่ดินที่ได้มา 
จากการซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ 
ของส านักงานและให้ส านักงานมีอ านาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้ 
 
  มาตรา ๓๕  ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดนิ 
และอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาตามมาตรา ๓๔ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจให้ส านักงาน 
เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมเพ่ือการด าเนินการหรือประกอบกิจการอ่ืนใดนอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องด าเนินการเพิกถอน 
เขตปฏิรูปที่ดินส าหรับที่ดินส่วนนั้น 
  ในการใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้อ านาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นอ านาจของคณะกรรมการ 
นโยบาย และให้หน้าที่และอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม เป็นหน้าที่และอ านาจของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
  ที่ดินที่ส านักงานมีอ านาจใช้ตามวรรคหนึ่ง ส านักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายจะมอบให้บุคคลอ่ืนใช้โดยมีค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดก็ได้  
  ในกรณีที่ที่ดินที่ส านักงานมีอ านาจเข้าใช้ตามวรรคหนึ่งมีบุคคลอ่ืนมีสิทธิใช้ประโยชน์
อยู่ก่อน ให้ส านักงานจัดหาที่ดินอื่นให้ผู้นั้นใช้แทนหรือจะจ่ายค่าชดเชยหรือให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดก็ได้ 
 

มาตรา ๓๗  เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็น 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งด าเนินการโดยมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของกระทรวงการคลัง 

(๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 



๑๗ 

 

 

(๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
  (๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
  (๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน 
  (๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  (๗) กฎหมายว่าด้วยการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
นโยบายค านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น  แต่เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจเปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมส าหรับการอนุมัติ อนุญาต  
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อ
คณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทราบ  

ให้เลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
นั้นก่อน และเมื่อหมดความจ าเป็นเมื่อใด ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม 

ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน  
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิม
และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม 

คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งในระหว่างปฏิบัติงานในส านักงานด้วยก็ได้  
 

หมวด ๕ 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

   
 

มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้มีเขตส่งเสริม



๑๘ 

 

 

เศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 

หรือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เก่ียวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ 

ในการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศ
ก าหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ 
การจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอ่ืนใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรม 
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยานยนต์สมัยใหม่  
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๕) การแปรรูปอาหาร 
(๖) หุ่นยนต์   
(๗) การบินและโลจิสติกส์ 
(๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(๙) ดิจิทัล 
(๑๐) การแพทย์ครบวงจร 
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงการจัด 

สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย และผู้ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงาน
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย 

 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดให้พ้ืนที่ใด 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลักดัน
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้  

ก่อนการก าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานจัดให้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย พร้อมทั้งจัดท า 
ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และเผยแพร่ผลการศึกษา 
และร่างแผนผังดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เก่ียวข้อง และน าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 



๑๙ 

 

 

มาตรา ๔๑  การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
แต่ละเขต ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 (๒) วัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 (๓) บริเวณของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีแผนที่ก าหนดแนวเขตไว้ท้าย
ประกาศด้วย 
  (๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 ให้น าความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การจัดท า
แผนผังและผลบังคับของแผนผังตาม (๔) ด้วยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๒  เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้ส านักงานด าเนินการก าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าว 
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และช าระค่าบริการ
และค่าใช้จ่าย ตามทีส่ านักงานประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

เมื่อส านักงานได้รับค าขอแล้วตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น าความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง  
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการของส านักงานด้วยโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ส านักงานด าเนินการตามวรรคสองแล้วเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเหมาะสม 
ที่จะประกาศก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 
ได้ให้ความยินยอมที่จะรับผิดชอบการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุมชนที่อาจ 
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดแล้ว ให้ส านักงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเพ่ือประกาศก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันยื่นค าขอ ส านักงาน 
จะด าเนินการโดยลดหรือยกเว้นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
 มาตรา ๔๓  การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น  
หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน ให้ถือว่า
เลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ านาจ 
ในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น  



๒๐ 

 

 

  (๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
  (๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  
  (๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  (๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพ่ือการอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ตามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒) อยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  (๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

(๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

 (๙) กฎหมายว่าด้วยการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือ 

ได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าการนั้น 
ได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตาม 
กฎหมายนั้นแล้ว 
  ภายใต้บังคับวรรคสี่ การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งตามวรรคสอง เลขาธิการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น และต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ตามวรรคสาม ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการ
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมก็ได้ 
  เลขาธิการจะมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้รองเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงาน
เป็นผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการมอบอ านาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 
  ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของส านักงานที่ได้รับมอบอ านาจตามวรรคหา้ 
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

มาตรา ๔๔  ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียน
หรือแจ้งตามมาตรา ๔๓  มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 



๒๑ 

 

 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้นแล้ว 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 
 
  มาตรา ๔๕  ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 
หรือรับแจ้งตามมาตรา ๔๓  ให้เลขาธิการมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย 
หรือค่าอ่ืนใดที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นก าหนดไว้ และให้มีอ านาจเรียกเก็บ
ค่าบริการในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
  ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอ่ืนใดที่เลขาธิการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  
ให้น าส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น 
 
  มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดใชช้ือ่หรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชน 
เข้าใจว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยมิได้เป็นเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔๗  คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบ ารุงกองทุนตามอัตรา 

หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีส านักงานประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

นโยบายก็ได้ 
 
  มาตรา ๔๘  ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับ 
สิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนของคนต่างด้าว 
  (๒) สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
  (๓) สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
  (๔) สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
  (๕) สิทธิประโยชน์อื่น 
  ในการก าหนดสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายจะก าหนด 
ให้แตกต่างกันก็ได้ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
 
  มาตรา ๔๙  ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็น 
คนต่างด้าวและได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๑) ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน



๒๒ 

 

 

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือภายใต้
การจ ากัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี 
  จ านวนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
 
 มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม คณะกรรมการนโยบาย 
จะประกาศให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งคูส่มรส บุพการี และบุตรที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งให้ได้รับการลดหย่อนภาษีและสิทธิอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ และในกรณีทีเ่ป็นคนต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับ
การเข้าเมืองและการขออนุญาตท างานด้วยก็ได้ 
  ลักษณะของบุคคลและสิทธิพิเศษที่จะพึงได้รับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๕๑  ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙  แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่อาศัยภายใน
เวลาที่ส านักงานก าหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้อยู่อาศัยในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อ่ืนนั้น
เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ส านักงานก าหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้นต้องจ าหน่ายที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์
อ่ืนดังกล่าวให้แก่ส านักงานหรือผู้ที่ส านักงานให้ความเห็นชอบภายในสามปีนับแต่วันที่ส านักงานแจ้ง
ให้ทราบ และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ส านักงานแจ้งอธิบดีกรมที่ดินเพ่ือด าเนินการ
จ าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส านักงานหรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ราคาที่ดินที่จะขายตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มิได้มีการประกอบกิจการหรือ 
เข้าอยู่อาศัยภายในเวลาที่ก าหนด ให้คิดราคาตามท่ีซื้อมาบวกด้วยดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของ 
ธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้คิดตาม
ราคาตลาด แต่ต้องไม่เกินราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
 
  มาตรา ๕๒  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มิให้น ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ 



๒๓ 

 

 

  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ท าสัญญาเช่าเป็น
ก าหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี 
การต่อสัญญาเช่าอาจท าได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้ 
 
  มาตรา ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้น าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อ 
ประโยชน์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการน าไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง  
ให้อ านาจทั้งปวงของกรมธนารักษ์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุนั้นเป็นอ านาจของส านักงาน แต่ถ้าที่ราชพัสดุ 
นั้นอยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนใด ต้องได้รับความยินยอม 
จากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน  ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้ส านักงานแบ่งสัดส่วน 
รายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 
ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือกรมธนารักษ์ก็ได้ 
  การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง มิให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ 
  การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และเม่ือได้จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว  
ให้ถือว่าได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
 
  มาตรา ๕๔  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมือง ให้ผู้ประกอบกิจการ 
ซึ่งได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๒) มีสิทธิน าคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร 
ได้ตามจ านวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินก าหนดจ านวนหรือระยะเวลา 
ให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  (๒) ผู้บริหารหรือผู้ช านาญการ 
  (๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (๑) หรือ (๒) 
  สิทธิการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งการน าคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ใน
อุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้ามาประกอบกิจการ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดให้เชิญชวนให้เข้ามาท างานและอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยโดยอนุโลม  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  กรณีท่ีคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังมิได้เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเลขาธิการอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงาน



๒๔ 

 

 

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป 
  กรณีท่ีคนต่างด้าวตามวรรคหนึง่ (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธกิารอนุญาต
ให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ 
ในราชอาณาจักรต่อไปได้  
 
 
  มาตรา ๕๕  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามา 
และอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๒ (๑) และ (๒) แห่งกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มีสิทธิ 
ท างานต าแหน่งหน้าที่การท างานที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตท างาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ 
จากเลขาธิการ  ทัง้นี้ ให้ถือว่าหนังสืออนุญาตของเลขาธิการมีสถานะเป็นใบอนุญาตท างาน 
ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
 
  มาตรา ๕๖  ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีสิทธิ 
ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษอีากรตามมาตรา ๔๘ (๓)  ให้ไดร้ับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ การใดที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
โดยคณะกรรมการนโยบายจะก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ให้แตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และก าหนดสิทธิประโยชน์ 
ประเภท หรือขนาดของกิจการให้แตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ก็ได้  
ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ 

นอกจากสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้ผู้ประกอบ
กิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดหรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ 
ในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือเขตประกอบการเสรี ก็ได้ 
 
  มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกซ่ึงประกอบกิจการ 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน โดยจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้  
 



๒๕ 

 

 

  มาตรา ๕๘  ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา ๔๘ (๔) มีสิทธิดังต่อไปนี้  
  (๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการนโยบายจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 
  (๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบ
กิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  

การก าหนดเงื่อนไขตาม (๑) และการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม (๒)  
ให้คณะกรรมการนโยบายหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 
 
  มาตรา ๕๙  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ 
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษอ่ืนใดตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพใดมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 
หรือผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทยหรือต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองก่อน 
การประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้มีสัญชาติไทย 
หรือผู้ไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้นในประเทศ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพ่ือกิจการที่อยู่ภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองตามกฎหมายอีก 

(๒) สิทธิและประโยชน์อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อ านาจของคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วย
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการนโยบาย 
 

หมวด ๖ 
กองทุน 

   
 
  มาตรา ๖๐  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน  
และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  



๒๖ 

 

 

  มาตรา ๖๑  กองทุนประกอบด้วย 
  (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
  (๒) เงินบ ารุงตามมาตรา ๔๗ 
  (๓) เงินสมทบจากส านักงาน 
  (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
  (๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
  เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
  มาตรา ๖๒  ให้ส านักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการ
เงินกองทุน แยกออกจากงบประมาณของส านักงาน 
  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
 
 
 
  มาตรา ๖๓  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยา
ประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  (๒) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
  (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  การใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (๑) และ (๒) ให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นด้วย 
 

หมวด ๗ 
การก ากับดูแล 



๒๗ 

 

 

   
 
  มาตรา ๖๔  ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้จะสั่งให้ส านักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานก็ได้ 
  ในกรณีที่เห็นว่าส านักงานกระท าการใดอันมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือเสียหาย นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ส านักงานยับยั้งหรือระงับการกระท าการนั้นได้ 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๖๖  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๖๗  ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบั้งคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๑๘ 
 
  มาตรา ๖๘  ให้โอนบรรดาหน้าทีแ่ละอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้  
ความรับผิด รวมทั้งงบประมาณของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีม่ีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ไปเป็นของส านักงาน 



๒๘ 

 

 

 
มาตรา ๖๙  ให้ถือว่าการด าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ
หรือด าเนินการไปแล้ว ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้
จะได้มีมติให้ยกเลิกหรือก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 
  มาตรา ๗๐  ให้ถือว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง รวมถึงการด าเนินการใด ๆ เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ภายในเขตส่งเสริมของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกตามข้อ ๕ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐  
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ที่ได้อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง หรือด าเนินการ 
ไปแล้ว มีผลใช้บังคับต่อไปได้ 
 
  มาตรา ๗๑  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการ
ขอให้มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส านักงาน ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานแล้ว  
ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี 
  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างทีอ่อกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่าเป็นการออกราชการหรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการหรือกฎหมายจดัตั้งหน่วยงานนั้น 
แล้วแต่กรณี หรือในกรณีเป็นลูกจ้าง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่ง 
หรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ในกรณีผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่งยังมีสัญญาที่จะต้อง 
รับราชการหรือปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือชดใช้ทุนแล้ว ให้นับระยะเวลาที่มาปฏิบัติงาน
กับส านักงานเป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย 
 
 



๒๙ 

 

 

    ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
   ............................................ 
        นายกรัฐมนตรี 


