ร่างฯ ทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นร่างฉบับที่ สคก. ตรวจ
พิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐ /๒๕๖๐ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้ง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เหตุผล
โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการ
พัฒนาพื้นทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว
จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อ
การดาเนินพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ทาให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งการจัดทาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกัน สมควรกาหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการ
วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีการบูรณาการการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน
ทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป็นการเฉพาะ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ....

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

…………………...……………………...............................................................................……
….………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
………………...……………………...............................................................................……
….………………………………...
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พื้นทีต่ ามมาตรา ๖
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า พื้นที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดตามมาตรา ๓๙
“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายประกาศกาหนดตามมาตรา ๓๙

๒
“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ ให้พื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใด
ที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กาหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน
ในการประกอบกิจการ
(๓) จัดทาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
(๔) กาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
และการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ

๓
มาตรา ๗ ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้รัฐจัดให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้า
ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และการอื่นใดที่จาเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
มั่นคง
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจาเป็น รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านอื่น เพื่อให้การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๔) สร้างบรรยากาศที่ดีสาหรับการประกอบกิจการและการอยู่อ าศั ย โดย
ลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มี สิ่ ง อานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่ น สถานศึ ก ษา
สถานพยาบาล สวนสาธารณะ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และมีข้อจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
มาตรา ๘ การดาเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ทีต่ ้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มี
กฎหมายกาหนด ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้ชานาญการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้น
เป็นการเฉพาะ โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพิ่มเติมจากสานักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ชานาญการเพิ่มเติม
เป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกาหนด

๔
ในกรณีที่ไม่มีผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ
หรือกิจกรรมใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มี
ผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้นาความในมาตรา ๕๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาใช้บังคับ และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ชานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้
มาตรา ๙ ในการดาเนินการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใด
ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้า มีความซ้าซ้อนหรือเป็นการเพิ่มภาระการดาเนินการโดยไม่จาเป็น
หรือมีปัญหาอุปสรรคอื่นใด ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการ
ดาเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งดังกล่าว หรือ
มีกฎหมายขึ้นใหม่ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
หมวด ๒
คณะกรรมการนโยบาย

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐ มนตรี คนหนึ่งซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ
(๕) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

๕
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การกาหนดนโยบายและการดาเนินการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวนไม่เกินห้าคน
เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตาม (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่
การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
การพ้นจากตาแหน่ งด้ว ยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตั้งเพิ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กรณีกรรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการนโยบาย ให้ถือว่าเป็นการผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๒) ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนการดาเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(๔) ประกาศกาหนดพื้นทีเ่ ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
(๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๖) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
(๗) ออกระเบียบและประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๘) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗

๖
(๙) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๔
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน
(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการตาม
ที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
(๑๑) กากับดูแลการดาเนินงานของสานักงาน และออกระเบียบและข้อบังคับให้
สานักงานปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(๑๒) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการพัฒนาเขตพัฒ นาพิเศษภาค
ตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยต้องรายงานผลการดาเนินการ
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ได้ มีมติอนุ มัติหรื อ ให้ ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบาย
ระเบียบและประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๔) (๖) และ (๗)
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ใช้บังคับได้
มาตรา ๑๒ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับ
เอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ดาเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้ ถื อ ว่ า การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ
การให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น
ในกิ จ การของรั ฐ แล้ ว
การกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็น
ผู้ลงทุนและวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ ง จะใช้ กั บ โครงการ
ประเภทหรื อ ลั ก ษณะใด ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด

๗
หมวด ๓
สานักงาน

มาตรา ๑๔ ให้มสี านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
สานักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๑๕ สานักงานมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย
(๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานตามมาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒
(๓) ศึกษาวิเ คราะห์ ผลกระทบเบื้องต้นจากการกาหนดและการดาเนินการ
ตามนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รวมตลอดทั้งแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
(๔) กากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
(๖) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการกาหนดเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ
(๗) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกอบกิจการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๘) ตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เพื่อประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

๘
(๙) กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสานักงาน
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กาหนดไว้พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
ในการดาเนินการตาม (๗) (๘) และ (๙) ให้กระทาได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
และในกรณีการดาเนินการตาม (๙) ถ้าเกินห้าสิบล้านบาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
มาตรา ๑๖ ให้สานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานของสานักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย
ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
มาตรา ๑๗ เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ที่จะยัง
ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายและสานักงานตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
กาหนด มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี สามารถทางานให้แก่สานักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง
(๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓
(๗) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
(๘) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจากราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๙) เคยต้ องคาพิ พากษาให้ ทรัพย์สิ นตกเป็น ของแผ่ นดิ นเพราะร่ารวยผิ ดปกติ
หรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุ ดว่ากระทาความผิ ดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก

๙
มาตรา ๑๘ การแต่งตั้งเลขาธิการให้ทาเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง
เงื่อนไขการทางาน การประเมินผลงาน การพ้นจากตาแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ
เลขาธิ การอยู่ ใ นตาแหน่งตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ใ นสั ญญาจ้า งซึ่ ง ต้องไม่เกิน
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้กาหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของเลขาธิการ

มาตรา ๑๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
เลขาธิการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
(๖) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้เลิกจ้างเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย
มาตรา ๒๐ เลขาธิการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของสานักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบาย
แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ
ทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานออกจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด แต่ถ้าเป็นตาแหน่งรองเลขาธิการ
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน
(๓) กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสานักงาน พนักงาน
และลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(๔) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีและ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑๐
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน
สานักงาน เพื่อการนี้ เลขาธิการจะมอบอานาจให้บุคคลใดกระทาการแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ระเบียบตาม (๔) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๒๑ ให้มีร องเลขาธิการตามจานวนที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
เพื่อช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม การแต่ ง ตั้ ง และการพ้นจากตาแหน่ง
ของรองเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่
ไม่มีรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งพนักงานของ
สานักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ
ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอานาจอย่างเดียวกับเลขาธิการ
มาตรา ๒๓ เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ
สานักงานหรือในกิจการที่กระทาหรือจะกระทาให้แก่สานักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กระทาการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น ทั้งนี้ ไม่เกินจานวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
คู่สมรสหรือบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้ใดกระทา
การตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้นั้นมีส่วนได้เสียในกิจการของสานักงาน
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการหรือรองเลขาธิการได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการนโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่สานักงานเป็นผู้ถือหุ้น
นิติกรรมใดที่ได้ทาขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันสานักงาน เว้นแต่คณะกรรมการ
นโยบายจะได้ให้สัตยาบัน
มาตรา ๒๔ รายได้ของสานักงาน มีดังต่อไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจาเป็น
(๒) เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทุน การประกอบกิจการ
หรือการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจของสานักงาน
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

๑๑
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของสานักงาน
บรรดารายได้ที่สานักงานได้รับจากการดาเนินงานให้ตกเป็นของสานักงาน
และเมื่อหักค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบารุงรักษาและ
ค่าเสื่อมราคา ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
เงินสมทบกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินสารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ของสานักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้นาส่งเป็นรายได้ของรัฐ
เงินสารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสานักงานตามวรรคสอง ประกอบด้วยเงินสารอง
ธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินสารองเพื่อขยายกิจการ เงินสารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ และเงิน สารองอื่น
ตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดวงเงินสารองแต่ละประเภทต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
การนาเงินสารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
ทรัพย์สินของสานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๒๕ ให้สานักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้
ปีบัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๒๖ ให้สานักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจา
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
นโยบาย
ในการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของสานักงาน

๑๒
มาตรา ๒๘ ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้สานักงานเผยแพร่งบการเงิน
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
หมวด ๔
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มาตรา ๒๙ ให้สานักงานจัดทานโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค แผนการดาเนินงาน และแผนการให้ บ ริ ก ารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและ
รวดเร็วแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวั น ออกเพื่ อ ให้ ป ระชาชนใน
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด และให้ ก ารใช้ พื้ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้อมทั้งกาหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบการดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ
และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการดาเนินการ
นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์
ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกด้วย
มาตรา ๓๐ เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ ความเห็นชอบแผนตามมาตรา ๒๙
แล้ว ให้สานักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์
ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว
โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ
แผนนั้น
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ และต้องคานึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
(๑) ระบบสาธารณูปโภค
(๒) ระบบการคมนาคมและขนส่ง
(๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย
(๕) ระบบควบคุมและขจัดมลภาวะ

๑๓
(๖) ระบบป้องกันอุบัติภัย
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคานึงถึง
ความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้
โดยให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๓๑ ในระหว่างการจัดทาแผนผังตามมาตรา ๓๐
(๑) มิให้นากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดทาแผนผังนั้น
(๒) คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามนโยบาย
และแผนตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้
มาตรา ๓๒ แผนผังที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๓๐ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ที่ใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้น
เป็นอันยกเลิกไป และให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองสาหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ การดาเนินการใด
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ดาเนินการตาม
มติของคณะกรรมการนโยบาย
ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีกาหนดเวลาสิ้นอายุ
ให้เลขาธิการหรือพนักงานของสานักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องปรับปรุงผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๒
ให้นามาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการใดเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก หรือเพื่อสนับสนุนหรืออานวยความสะดวกให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกเกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้นจาเป็นต้อง
ดาเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการดาเนินการดังกล่าวอยู่ใน
อานาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งคณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่น
หรือสานักงานเป็นผู้ดาเนินการหรือในกรณีที่การดาเนินการดังกล่าวอยู่ในอานาจของหน่วยงานของรัฐ
หลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือสานักงาน

๑๔
เป็นผู้ดาเนินการแต่เพียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกัน
ดาเนินการหรือร่วมกับสานักงานดาเนินการก็ได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนภาพรวม
เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายกาหนดให้ผู้ดาเนินการนั้นต้องได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ
หรือสานักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
อนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบก่อนเข้าดาเนินการ และเพื่อประโยชน์
แห่งการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้น
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้กาหนดไว้เป็นประการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้นได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือสานักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่ง ต้องควบคุมดูแลการดาเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้สานักงานมีอานาจดาเนินการโดยวิธีการ
จัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
ก่อนการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมทางด้านการเงิน ตลอดจน
ผลกระทบและแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว และความคุ้มค่า
ที่ประชาชนในพื้นที่และรัฐจะได้รับ
การถมทะเลตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง ทั้งนี้ ให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล
เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่สานักงานมีอานาจใช้ จัดหาประโยชน์ และดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ
ที่ดินที่สานักงานได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ สานักงานมีอานาจใช้หรือจัดหา
ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด และถ้าเป็นที่ดินที่ได้
มาจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของสานักงานและให้สานักงานมีอานาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้

๑๕

มาตรา ๓๖ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ที่สานักงานได้มาตามมาตรา ๓๕ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา ๓๗ เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็น
ผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดาเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
(๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้าไทย
(๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
(๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
(๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
(๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(๗) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบาย
คานึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้น แต่เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจเปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมสาหรับการอนุมัติ อนุญาต
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อคณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแล้ว ให้แจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้เลขาธิการหรือพนักงานของสานักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น
เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าทีแ่ ละอานาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสานักงานให้เกิดประสิทธิภาพ
เลขาธิการอาจขอให้ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องทาความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
นั้นก่อน และเมื่อหมดความจาเป็นเมื่อใด ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม

๑๖
ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิม
และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม
คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งในระหว่างปฏิบัติงานในสานักงานด้วยก็ได้
หมวด ๕
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้มีเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
หรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ
ในการกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศ
กาหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
การจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรม
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) ยานยนต์สมัยใหม่
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(๕) การแปรรูปอาหาร
(๖) หุ่นยนต์
(๗) การบินและโลจิสติกส์
(๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(๙) ดิจิทัล
(๑๐) การแพทย์ครบวงจร

๑๗
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษตามวรรคสอง ให้คานึงถึงการจัด
สิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย และผู้ซึ่งเข้ามา
ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะกาหนดให้พื้นที่ใด
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน ออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลักดัน
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้
ก่อนการกาหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานจัดให้มี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดทา
ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ ในที่ดิน ในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และเผยแพร่ผลการศึกษา
และร่างแผนผังดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง และนาความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย
มาตรา ๔๑ การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
แต่ละเขต ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๒) วัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
(๓) บริเวณของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีแผนที่กาหนดแนวเขตไว้
ท้ายประกาศด้วย
(๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ ในที่ดินในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ในกรณีที่มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษก่อนมีการจัดทาแผนผัง
การใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๓๐ และพื้นที่นั้นได้มีการกาหนดผังเมืองรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองอยู่ก่อนวันที่ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ให้ผังเมืองดังกล่าว
สิ้นผลบังคับสาหรับพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อได้มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งแล้ว
เลขาธิการอาจขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทาผั งเมืองเฉพาะหรือ จัดทาผั งอื่นใดตาม
กฎหมายว่าด้ว ยการผังเมืองในเขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจพิเ ศษให้ ส อดคล้ องกับ แผนผั งการใช้
ประโยชน์ ในที่ดินในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษก็ได้

๑๘
มาตรา ๔๒ เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้สานักงานดาเนินการกาหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าว
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และชาระค่าบริการ
และค่าใช้จ่าย ตามทีส่ านักงานประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เมื่อสานักงานได้รับคาขอแล้วตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นามาตรา ๔๐ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับการดาเนินการของสานักงานโดยอนุโลม
ในกรณีที่สานักงานได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้วเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
เหมาะสมที่จะประกาศกาหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
ได้ให้ความยินยอมที่จะรับผิดชอบการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชน
ทีอ่ าจได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนตามแนวทางที่สานักงานกาหนดแล้ว ให้สานักงานเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเพื่อประกาศกาหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้
ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ร่วมกันยื่นคาขอ สานักงาน
จะดาเนินการโดยลดหรือยกเว้นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๓ การดาเนินการหรือการกระทาใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายกาหนดให้ผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาต้องได้รับอนุมัติ
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น
หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน
ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ
หรือเป็นผู้มีอานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น
(๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
(๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร
(๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าว
ตามมาตรา ๕๓ (๑) หรือ (๒) อยู่ต่อในราชอาณาจักร
(๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
(๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๙) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือ
ได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือผู้กระทาการนั้น

๑๙
ได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย
นั้นแล้ว
ภายใต้บังคับวรรคสี่ การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งตามวรรคสอง เลขาธิการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ตามกฎหมายนั้น และต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย
ตามวรรคสาม ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการ
นโยบายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับการดาเนินการ
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมก็ได้
เลขาธิการจะมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ให้รองเลขาธิการหรือพนักงานของสานักงาน
เป็นผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการมอบอานาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของสานักงานที่ได้รับมอบอานาจตาม
วรรคห้า มีฐานะเป็ นเจ้ าพนั กงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมี หน้าที่และอานาจในการ
บังคับ การให้ เป็นไปตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๔๔ ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียน
หรือแจ้งตามมาตรา ๔๓ มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
มาตรา ๔๕ ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน
หรือรับแจ้งตามมาตรา ๔๓ ให้เลขาธิการมีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
หรือค่าอื่นใดที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นกาหนดไว้ และให้มีอานาจเรียกเก็บ
ค่าบริการในการดาเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่เลขาธิการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง
ให้นาส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใด ใช้ชื่อหรือถ้อยคาในประการที่น่าจะทาให้ประชาชนเข้าใจ
ว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

๒๐

มาตรา ๔๗ คณะกรรมการนโยบายจะกาหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบารุงกองทุนตามอัตรา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สานักงานประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๔๘ ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว
(๒) สิทธิในการนาคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
(๓) สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
(๔) สิทธิในการทาธุรกรรมทางการเงิน
(๕) สิทธิประโยชน์อื่น
ในการกาหนดสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายจะกาหนด
ให้แตกต่างกันก็ได้ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
มาตรา ๔๙ ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๑) ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจากัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี
จานวนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
มาตรา ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม คณะกรรมการนโยบายจะ
ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุพการีและบุตรที่เข้าอยู่อาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีและสิทธิอื่น
เป็นกรณีพิเศษก็ได้ และในกรณีทเี่ ป็นคนต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าเมืองด้วยก็ได้
ลักษณะของบุคคลและสิทธิพิเศษที่จะพึงได้รับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

๒๑
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินหรือ อสั งหาริมทรัพย์ อื่น
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่
อาศัยภายในเวลาที่สานักงานกาหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้อยู่อาศัยในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่สานักงานกาหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้นต้องจาหน่าย
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นดังกล่าวให้แก่สานักงานหรือผู้ที่สานักงานให้ ความเห็นชอบ
ภายในสามปีนับแต่วันที่สานักงานแจ้งให้ทราบ และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้สานักงานแจ้งอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อดาเนินการจาหน่ายที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่
สานักงานหรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ราคาที่ดินทีจ่ ะขายตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่
อาศัยภายในเวลาที่กาหนด ให้คิดราคาตามที่ซื้อมาบวกด้วยดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคาร
พาณิชย์โดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ถ้าเป็นกรณีอื่นให้คิดตามราคาตลาด
แต่ต้องไม่เกินราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม
มาตรา ๕๒ การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มิให้นามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ทาสัญญาเช่า
เป็นกาหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ทาสัญญากันไว้เป็นกาหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็น
ห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจทาได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้นาที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ
จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการนาไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อานาจทั้งปวงของ
กรมธนารักษ์เกี่ยวกับทีร่ าชพัสดุนั้นเป็นอานาจของสานักงาน แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้สานักงานแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุ
นั้นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือ
กรมธนารักษ์ก็ได้
การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง มิให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๒๒
การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด และเมื่อได้จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ป ระกอบกิ จ การซึ่งได้รับ
สิทธิตามมาตรา ๔๘ (๒) มีสิทธินาคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ตาม
จานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินกาหนดจานวนหรือระยะเวลา
ให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ผู้บริหารหรือผู้ชานาญการ
(๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (๑) หรือ (๒)
สิทธิการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งการนาคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่
ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้ามาประกอบกิจการ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดเป็นนโยบายให้เชิญชวนให้เข้ามาและอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
กรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังมิได้เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเลขาธิการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป
กรณีที่คนต่างด้าวตามวรรคหนึง่ (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธิการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้
มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว ให้ผู้ได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) มีสิทธิทางานเฉพาะตาแหน่งหน้าที่
การทางานที่ได้รับอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๕๓ โดยให้เลขาธิการแจ้งการอนุญาตดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวทราบ เพื่อออกใบอนุญาตทางานให้คนต่างด้าวนั้น โดยในระหว่างที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมิได้ออกใบอนุญาตทางานให้คนต่างด้าว ให้ถือว่าสาเนาหนังสือแจ้งการอนุญาต
ของเลขาธิการมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว

๒๓
มาตรา ๕๕ ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึง่ มีสิทธิได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามมาตรา ๔๘ (๓) ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ การใดที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
กาหนดให้เป็นอานาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
โดยคณะกรรมการนโยบายจะกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกาหนดสิทธิประโยชน์
ประเภท และขนาดของกิจการให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนดไว้ก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกาหนดไว้
นอกจากสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการอาจกาหนดให้ผู้ประกอบการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดหรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ
ในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตประกอบการเสรี ก็ได้
มาตรา ๕๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้นาของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งประกอบกิจการใน
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน โดยจะกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

มาตรา ๕๗ ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา ๔๘ (๔) มีสิทธิดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการจะกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
(๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบ
กิจการในเขตส่งเสริมพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการนโยบายหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษอื่นใดตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้

๒๔
(๑) ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพใดมีกฎหมายกาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
หรือผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทยหรือต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองก่อนการ
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย
หรือผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึง่ ได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้น
ในประเทศที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพื่อกิจการที่อยู่
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรอง
ตามกฎหมายอีก
(๒) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อานาจของ
คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอานาจของคณะกรรมการนโยบาย
หมวด ๖
กองทุน

มาตรา ๕๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน
และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
มาตรา ๖๐ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินบารุงตามมาตรา ๔๗
(๓) เงินสมทบจากสานักงาน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๖๑ ให้สานักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการ
เงินกองทุน แยกออกจากงบประมาณของสานักงาน

๒๕
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๖๒ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชน รวมตลอดทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ หรื อ เยี ย วยา
ประชาชนและชุ ม ชน บรรดาที่ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นด้วย
หมวด ๗
การกากับดูแล

มาตรา ๖๓ ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจกากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
สานักงาน เพื่อการนี้จะสั่งให้สานักงานชี้แจงข้อเท็ จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทารายงานก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่าสานักงานกระทาการใดอันมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
หรือเสียหาย นายกรัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้สานักงานยับยั้งหรือระงับการกระทาการนั้นได้
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

บทเฉพาะกาล

๒๖

มาตรา ๖๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทาหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึง่ ดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๑๘
มาตรา ๖๗ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอานาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้
ความรับผิด รวมทั้งงบประมาณของสานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับไปเป็นของสานักงาน
มาตรา ๖๘ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการ
ขอให้มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
สานักงานของสานักงาน ให้แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน
แล้ว ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
ผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกราชการ
หรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบตาแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี
หรือในกรณีเป็นลูกจ้าง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบตาแหน่งหรือทาง
ราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบาเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บาเหน็จลูกจ้าง
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่ง
หากยังมีสัญญาที่จะต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อชดใช้ทุนแล้ว
ให้นับระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานกับสานักงานเป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

๒๗

............................................
นายกรัฐมนตรี

