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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

นางสาวสายใจ  เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐.

ก.	ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัต	ิณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรฐัมนตรี (ชุดทีม่ ี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุม 
สภานติิบญัญติัแห่งชาติ ได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ในวาระทีห่นึง่  
และลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน 
คณะหนึง่ มจี�านวน ๓๐ คน เพือ่พจิารณา โดยมกี�าหนดการแปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และทีป่ระชุมมมีติ 
เห็นชอบให้คณะกรรมาธกิารวิสามญัฯ พจิารณารา่งพระราชบัญญัตฉิบบันี้ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั 
นบัแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปัจจบัุนร่างพระราชบัญญตัฉิบบันีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณาในวาระทีส่องของคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญฯ 

  
ข.	หลักการและ เหตุผลประกอบร ่างพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิ เศษ	

ภาคตะวันออก	พ.ศ.	....
หลักการ

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เหตุผล
 โดยทีภ่าคตะวันออกเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกิจสงู หากมกีารพฒันาพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง 

เป็นระบบและโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท�าให้การใช้ที่ดินในภาคตะวันออก

รา่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก	พ.ศ.	....
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จุลนิติ

เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพและศกัยภาพของพืน้ทีไ่ด้อย่างแท้จรงิ ทัง้ยงัจะช่วยเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการ
วางแผนการบรหิารพืน้ทีแ่บบองค์รวม การพฒันาด้านต่าง ๆ  จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย 
ผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ท�าให้ไม่สามารถพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
ทั้งการจัดท�าระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ยังขาดความต่อเน่ืองและ 
เชือ่มโยงกนั กรณีจงึสมควรก�าหนดให้ภาคตะวนัออกเป็นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก มกีารวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้อง
กบัหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื มกีารบรูณาการการจัดท�าโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภคให้ต่อเนือ่ง
และเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับ
นานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร รวมทัง้ให้สทิธปิระโยชน์ทัง้แก่ผูป้ระกอบกจิการและผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
เป็นการเฉพาะ  จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

ค.	สาระส�าคัญโดยสรุป	 
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๔)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี ้   
  “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายความว่า พื้นที่ตามมาตรา ๖
  “เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ” หมายความว่า พืน้ทีภ่ายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดตามมาตรา ๔๐
	 	 “อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ” หมายความว่า อุตสาหกรรมทีค่ณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก�าหนดตามมาตรา ๓๙
	 	 “อตุสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อตุสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วย

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
  “ส�านกังาน” หมายความว่า ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
  “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
  “หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๕)
    ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

	 ๓)	 บททั่วไป	(ร่างหมวด ๑)
  ๓.๑)	การก�าหนดเขตพื้นทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างมาตรา ๖)
    ก�าหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ใน 

ภาคตะวนัออกทีก่�าหนดเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาเป็นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเพือ่วตัถุประสงค์
ดังต่อไปนี้

   (๑) พฒันากจิกรรมทางเศรษฐกจิทีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมเพือ่เพิม่ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   (๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและ
ต้นทุนในการประกอบกิจการ

   (๓) จดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภคทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามต่อเนือ่ง 
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์

   (๔) ก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ 
ของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   (๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย
และการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ

  ๓.๒)	การด�าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ์(ร่างมาตรา ๗) 
   ก�าหนดให้รัฐจัดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
   (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนา
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง  
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระบบการส่งเสรมินวตักรรม ระบบพลงังานทีม่คีวามมัน่คง 
ระบบการบรหิารจดัการน�า้ ระบบการควบคมุและขจดัมลภาวะ ระบบการผลติสนิค้าและการให้บรกิารโดยใช้
เทคโนโลยขีัน้สงู และการอืน่ใดทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกให้มปีระสทิธภิาพ 
ปลอดภัย และมั่นคง

   (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารวจัิยและพฒันา และการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

    (๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจ�าเป็น รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านอื่น เพื่อให้การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

   (๔) สร้างบรรยากาศที่ดีส�าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย โดยลด
ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย
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และได้มาตรฐานสากล เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล สวนสาธารณะ และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

   (๕) ส่งเสรมิและสนับสนุนสถาบนัการเงนิไทยและต่างประเทศในการให้บรกิาร
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก 
รวดเรว็ และมข้ีอจ�ากดัเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่การรกัษาเสถยีรภาพของระบบการเงนิและระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศ

  ๓.๓)	การรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(ร่างมาตรา ๘)
    ๓.๓.๑) การด�าเนนิโครงการหรอืกจิการใดภายในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

ที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามที่มี
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตแิต่งตัง้คณะกรรมการผูช้�านาญการเพือ่พจิารณา
ให้ความเห็นหรือความเห็นชอบ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการ
นั้นเป็นการเฉพาะ โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

    ๓.๓.๒) ให้เป็นหน้าที่ของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงรายการเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมกับรายงานตาม 
๓.๓.๑) โดยระบุหัวข้อที่จะต้องจัดท�ารายงานให้ชัดเจน และก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการโดยเคร่งครัดโดยให้ถือว่า
การพิจารณารายงานเป็นการอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว

   ๓.๓.๓) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากส�านักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ช�านาญการเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก�าหนด

   ๓.๓.๔) ในกรณทีีไ่ม่มผีูช้�านาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมส�าหรบัโครงการ
หรอืกิจกรรมใด หรอืมแีต่ไม่เพยีงพอ ให้คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาตมิหีน้าทีอ่นุญาตให้มผีูช้�านาญการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้น�าความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ และจะ
อนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ช�านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้

	 	 ๓.๔)	การด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือค�าสั่ง 
(ร่างมาตรา ๙)

   ในการด�าเนนิการเพือ่พฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หากคณะกรรมการ
นโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งใดก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือ
ล่าช้า มคีวามซ�า้ซ้อนหรอืเป็นการเพิม่ภาระการด�าเนนิการโดยไม่จ�าเป็น หรอืมปัีญหาหรอือปุสรรคอืน่ใด 
ให้คณะกรรมการ นโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกาศ หรอืค�าสัง่ดงักล่าว หรอืมกีฎหมายขึน้ใหม่ เพือ่ให้การพฒันาเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว

67-90-MAC6.indd   70 12/27/17   11:05 AM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ 71

ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ

	 ๔) คณะกรรมการนโยบาย (ร่างหมวด ๒)
  ๔.๑) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย  

(ร่างมาตรา ๑๐)
    (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
    (๒) รองนายกรฐัมนตรคีนหนึง่ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
    (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ

    (๔)  ผู ้อ�านวยการส�านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ

    (๕)  ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

    (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก จ�านวน
ไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ

   ๔.๑.๑) ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
    ๔.๑.๒) ในกรณทีีไ่ม่มกีรรมการตาม (๕) หรอื (๖) หรอืมไีม่ครบไม่ว่าด้วยเหตใุด  

ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่
    ๔.๑.๓) การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
    ๔.๑.๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุอิยูใ่นต�าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้ 

    ๔.๑.๕) การพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตอ่ืุนนอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
และการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต�าแหน่งทีว่่างหรอืการแต่งตัง้เพิม่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 

	 	 		 ๔.๑.๖) มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงาน 
ทกุหน่วยทีเ่ป็นกรรมการอยูด้่วย ในกรณทีีก่รรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ไม่ปฏบิตัใิห้เป็นไป 
ตามมตขิองคณะกรรมการนโยบายภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยไม่มเีหตอุนัสมควร
ให้ถือว่าเป็นการผดิมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรงหรอืการผดิวนิยัอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี

    		 ๔.๑.๗) ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ คณะกรรมการ 
เฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่คณะ
รัฐมนตรีก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๓)
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  ๔.๒) คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๑๑)
    (๑) ก�าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
    (๒) ให้ความเหน็ชอบแผนภาพรวมเพือ่การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

แผนการด�าเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก

    (๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

    (๔) ประกาศก�าหนดพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ 
และสทิธิประโยชน์ทีจ่ะให้แก่ผูป้ระกอบกจิการหรอืผูอ้ยูอ่าศยัในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษแต่ละแห่ง

    (๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

    (๖) ประกาศก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการร่วมลงทนุกบัเอกชน 
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 

    (๗)  ออกระเบียบและประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

    (๘) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗
    (๙) แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ค�าสัง่ของเลขาธกิารตามมาตรา ๔๔  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน
        (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการ

ตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
        (๑๑) ก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของส�านักงาน และออกระเบยีบและข้อบงัคบัให้

ส�านักงานปฏิบัติเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
        (๑๒) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน โดยต้องรายงานผลการด�าเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

        (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามพระราชบญัญตันิี้
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

   ๔.๒.๑) การด�าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)  เมือ่คณะกรรมการ
นโยบายได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงหรือ ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ 
คณะกรรมการนโยบาย
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    ๔.๒.๒) ระเบียบและประกาศเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม 
(๔) (๖) และ (๗) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  ๔.๓) กรณเีอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ร่างมาตรา ๑๒)
    ๔.๓.๑) เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
การร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืให้เอกชนเป็นผูล้งทนุตามพระราชบญัญตันิี ้ให้ด�าเนนิการตามกระบวนการ
และวธิกีารดงักล่าว โดยให้ถอืว่าการร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืการให้เอกชนเป็นผูล้งทนุนัน้ได้ปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว

  		 ๔.๓.๒) การก�าหนดกระบวนการพจิารณาการร่วมลงทนุกบัเอกชนหรอืให้เอกชน
เป็นผูล้งทนุและวธิกีารก�ากบัดแูลและตดิตามผลการด�าเนินการตามวรรคหนึง่จะใช้กบัโครงการประเภท
หรือลักษณะใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ๕) ส�านักงาน (ร่างหมวด ๓) 
     ๕.๑) ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  (ร่างมาตรา ๑๔)
    ๕.๑.๑) ให้มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

มฐีานะเป็นนติิบคุคลทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐั แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น แต่ในกรณีที่รัฐจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบประมาณอื่นใด
ให้แก่ส�านักงาน ให้ส�านักงบประมาณมีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส�านักงานได้โดยตรง

   ๕.๑.๒) ให้ส�านักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
   ๕.๑.๓) กิจการของส�านักงานไม ่อยู ่ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมายว ่าด ้วย

การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยประกนัสงัคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน

  ๕.๒)	ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี ้(ร่างมาตรา ๑๕) 
   (๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย
    (๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามมาตรา ๑๑ 

และมาตรา ๑๒
    (๓) ศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบเบือ้งต้นจากการก�าหนดและการด�าเนินการตาม

นโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก รวมตลอด
ทัง้แนวทางหรอืมาตรการป้องกนั แก้ไข หรอืเยยีวยาผลกระทบดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

    (๔) ก�ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน
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    (๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�าเนินการพัฒนา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด

    (๖)  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก�าหนดเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ

    (๗) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกอบ 
กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

    (๘)  ตัง้บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ�ากัดเพือ่ประกอบกิจการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

    (๙)  กู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของส�านักงาน
        (๑๐) ปฏบัิติการอ่ืนใดตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัน้ีิหรอืกฎหมายอ่ืน หรอื

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
    ในการด�าเนินการตาม (๗) (๘) และ (๙) ให้กระท�าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ และ 
ในกรณีการด�าเนินการตาม (๙) ถ้าเกินห้าสิบล้านบาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

	 	 ๕.๒)	 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย (ร่างมาตรา ๑๖  ถึงมาตรา ๒๓)  
  		 ๕.๒.๑) ส�านกังานมเีลขาธกิารคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการนโยบายแต่งตัง้มหีน้าที่

รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของส�านกังานและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย โดยเป็นผูบ้งัคบับญัชา
พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 

    ๕.๒.๒) เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ที่จะยัง
ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายและส�านักงานตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก�าหนด มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปี สามารถท�างานให้แก่ส�านักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้

     (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ

เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
     (๓) เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
     (๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
     (๕) เป็นกรรมการหรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
     (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓
     (๗) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเคยถูกเพิกถอน

สิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด
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     (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

     (๙) เคยต้องค�าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร�่ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

                (๑๐) เคยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระท�าผดิกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิหรอื
กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก

   ๕.๒.๓) การแต่งตั้งเลขาธิการให้ท�าเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ 
นโยบายก�าหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งสัญญาจ้างอย่างน้อย 
ต้องมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัการด�ารงต�าแหน่ง เงือ่นไขการท�างาน การประเมนิผลงาน การพ้นจากต�าแหน่ง 
การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ ทั้งนี้ เลขาธิการอยู่ในต�าแหน่งตามระยะ
เวลาทีก่�าหนดไว้ในสญัญาจ้างซึง่ต้องไม่เกินคราวละสีปี่ และอาจได้รบัแต่งตัง้อีกได้ โดยให้คณะกรรมการ
นโยบายเป็นผู้ก�าหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ

   ๕.๒.๔)	นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
เลขาธิการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ (ร่างมาตรา ๑๙)  

     (๑) ตาย
     (๒) ลาออก
     (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗
     (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
     (๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
     (๖) คณะกรรมการนโยบายมมีตใิห้เลกิจ้างเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี
   ๕.๒.๕)	 เลขาธิการมีหน้าที่และอ�านาจ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๒๐)
     (๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของส�านักงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
รวมทั้งนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

     (๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลกูจ้างของส�านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรอืลกูจ้างของส�านกังาน
ออกจากต�าแหน่ง  ทัง้นี ้ตามข้อบงัคับทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด แต่ถ้าเป็นต�าแหน่งรองเลขาธกิาร
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน

     (๓) ก�าหนดระเบยีบและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตังิานของส�านกังาน 
พนักงานและลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

     (๔) ออกระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิีห้รอืเพือ่ประโยชน์ 
ในการด�าเนินการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีและ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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	 	 	 	 	 (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
	 	 	 ในกิจการของส�านักงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก	ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน

ส�านักงาน		เพื่อการนี้	เลขาธิการจะมอบอ�านาจให้บุคคลใดกระท�าการแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ	์วิธีการ	
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

	 	 	 ระเบยีบตาม	(๔)	เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับได้

   ๕.๒.๖)	 ให้มรีองเลขาธิการตามจ�านวนทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดเพือ่ช่วย
เลขาธกิารในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีเ่ลขาธกิารมอบหมาย	โดยคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม	การแต่งตัง้	
และการพ้นจากต�าแหน่งของรองเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๕.๒.๗)	 ในกรณทีีไ่ม่มผีูด้�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารหรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	
ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ	 ในกรณีที่ไม่มี 
รองเลขาธิการหรอืมแีต่ไม่อาจปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้	ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งต้ังพนักงานของส�านักงาน
คนหนึง่เป็นผู้รกัษาการแทนเลขาธิการ	โดยให้ผูร้กัษาการแทนเลขาธกิารมหีน้าทีแ่ละอ�านาจอย่างเดยีวกบั
เลขาธิการ

   ๕.๒.๘)	 เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ
ส�านักงานหรือในกิจการที่กระท�าหรือจะกระท�าให้แก่ส�านักงาน	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เว้นแต่เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่กระท�าการ
อันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น	 ทั้งนี้	 ไม่เกินจ�านวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด	 ทั้งนี้	 
ความข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เลขาธิการหรือรองเลขาธิการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
นโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ส�านักงานเป็นผู้ถือหุ้น

	 	 	 	 	 -	 คู ่สมรสหรือบุตรซ่ึงยังไม ่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือ 
รองเลขาธิการผู้ใดกระท�าการตาม	๕.๒.๘)	 ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้น้ันมีส่วนได้เสีย 
ในกิจการของส�านักงาน

	 	 	 	 	 -	 นิติกรรมใดที่ได้ท�าขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันส�านักงาน	 
เว้นแต่คณะกรรมการนโยบายจะได้ให้สัตยาบัน

  ๕.๓)	 รายได้ของส�านักงาน	(ร่างมาตรา	๒๔)	มีดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น
	 	 	 (๒)	 เงนิ	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทนุ	การประกอบกิจการ	

หรือการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจของส�านักงาน
	 	 	 (๓)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
	 	 	 (๔)		ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส�านักงาน
   ๕.๓.๑)	 บรรดารายได้ที่ส�านักงานได้รับจากการด�าเนินงานให้ตกเป็นของ

ส�านกังาน	และเม่ือหกัค่าใช้จ่ายส�าหรบัการด�าเนนิงานและค่าภาระต่าง	ๆ	ท่ีเหมาะสม	เช่น	ค่าบ�ารงุรักษา 
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และค่าเสื่อมราคา ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน 
เงินสมทบกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินส�ารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการ 
ของส�านักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้น�าส่งเป็นรายได้ของรัฐ

   ๕.๓.๒) เงินส�ารองเพื่อใช้จ่ายในกิจการของส�านักงาน ประกอบด้วยเงินส�ารอง
ธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส�ารองเพื่อขยายกิจการ เงินส�ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้ และเงินส�ารองอื่นตามที่
คณะกรรมการ นโยบายก�าหนด  ทั้งนี้ การก�าหนดวงเงินส�ารองแต่ละประเภทต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง

   ๕.๓.๓) การน�าเงินส�ารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๕.๓.๔)	ทรัพย์สินของส�านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
  ๕.๔ ระบบบัญช ี(ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๘)
   ๕.๔.๑) ให้ส�านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้องตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ โดยปีบัญชีให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  	 	 ๕.๔.๒)	การตรวจสอบภายใน ให้ส�านักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
เป็นประจ�า โดยให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
นโยบายในการตรวจสอบภายใน ให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัแก่การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยอนุโลม

   ๕.๔.๓) ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส�านักงาน

   ๕.๔.๔) ให้ผู ้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส�านักงานเผยแพร่งบการเงินที่
ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ  

 ๖)	 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ร่างหมวด ๔)
    ๖.๑)	นโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนา (ร่างมาตรา ๒๙ )
     ให้ส�านักงานจัดท�านโยบายและแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณปูโภค แผนการด�าเนนิงาน และแผนการให้บรกิารภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ครบวงจรทีส่ะดวกและ
รวดเรว็แก่ผูป้ระกอบกจิการและผูอ้ยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่
ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก�าหนดหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ซึง่รบัผิดชอบการด�าเนนิการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ให้ความเหน็ชอบ และเมือ่คณะกรรมการ 
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นโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด�าเนินการเว้นแต ่
คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นโยบายและแผนดังกล่าวต้องค�านึงถึง
ความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย

  ๖.๒) จัดท�ำรำยละเอียดของแผนผังกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดิน (ร่างมาตรา ๓๐ ถึง
ร่างมาตรา ๓๑)  

   ๖.๒.๑) เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนแล้ว ให้ส�านักงาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท�ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผัง
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนดงักล่าว โดยต้องด�าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนน้ัน ทั้งนี้ แผนผัง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ต้องค�านึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย  
และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดงัต่อไปน้ี (๑) ระบบสาธารณปูโภค (๒) ระบบคมนาคมและขนส่ง  
(๓) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (๔) ระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมแก่การประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย (๕) ระบบ
การควบคุมและขจัดมลภาวะ และ (๖) ระบบป้องกันอุบัติภัย

   ๖.๒.๒) ในการด�าเนินการดงักล่าว ให้ส�านักงานและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องค�านงึ
ถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้  
โดยให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

   ๖.๒.๓) ในระหว่างการจัดท�าแผนผงัตามมาตรา ๓๐ มใิห้น�ากฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท�าแผนผังนั้น แต่คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการตามนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้

  ๖.๓) ผังเมืองรวม (ร่างมาตรา ๓๒)
           แผนผังที่จัดท�าขึ้น เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและ

คณะรฐัมนตรี อนมุตัแิล้ว ให้ผงัเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมอืงในส่วนทีใ่ช้บงัคบัในเขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้นเป็นอันยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการ
และผังเมืองด�าเนินการจัดท�าผังเมืองขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว  ในระหว่างที่ยังจัดท�า
ผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองส�าหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้ แผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
เป็นผังเมืองรวม ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีก�าหนดเวลาสิ้นอายุ โดยให้เลขาธิการหรือพนักงานของ
ส�านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
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  ๖.๔) การก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัอืน่หรอืส�านกังานเป็นผูด้�าเนนิการ (ร่างมาตรา ๓๓)
   ๖.๔.๑) ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนินการใดเพือ่การพฒันาเขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก หรอืเพือ่สนบัสนุนหรอือ�านวยความสะดวกให้การพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้นจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ภายในหรอืภายนอกเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หากการด�าเนินการดงักล่าวอยูใ่นอ�านาจของหน่วยงาน
ของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง คณะรัฐมนตรีจะก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่นหรือส�านักงานเป็นผู้
ด�าเนนิการ หรอืในกรณทีีก่ารด�าเนนิการดังกล่าวอยูใ่นอ�านาจของหน่วยงานของรฐัหลายหน่วยงาน คณะ
รฐัมนตรจีะก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรอืส�านักงานเป็นผูด้�าเนินการแต่เพยีงหน่วย
เดียว หรอืให้หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดหรอืบางหน่วยร่วมกันด�าเนินการหรอืร่วมกับส�านกังาน
ด�าเนินการก็ได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต ้องด�าเนินการให ้สอดคล ้องกับแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกด้วยก็ได้

   ๖.๔.๒) ในการด�าเนินการดังกล่าว หากมีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ด�าเนินการนั้น
ต้องได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่าหน่วยงาน
ของรัฐหรือส�านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็น
ชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจอนุมัติหรือ
อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบก่อนเข้าด�าเนินการ และเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี 
ให้หน่วยงานของรฐัทีม่อี�านาจอนมุตัหิรอือนญุาตหรอืให้ความเหน็ชอบตามกฎหมายนัน้มหีน้าทีใ่ห้ความร่วมมอื
และอ�านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือส�านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

   ๖.๔.๓) ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ก�าหนดไว้เป็นประการอื่น หน่วยงานของรัฐหรือ
ส�านกังานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรจีะมอบหมายให้เอกชนเป็นผูด้�าเนินการแทนก็ได้ ในกรณี
เช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้นได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่มี
อ�านาจตามกฎหมายนัน้แล้ว แต่หน่วยงานของรฐัหรอืส�านักงานทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะรฐัมนตรต้ีอง
ควบคุมดูแลการด�าเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย

  ๖.๕) การได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น (ร่างมาตรา ๓๔ ถึงร่างมาตรา ๓๕)  
   ๖.๕.๑) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ส�านักงานมีอ�านาจด�าเนินการโดยวิธีการ
จัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปล่ียน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด 

   ๖.๕.๒) ก่อนการด�าเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นคณะหน่ึง เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมทางด้าน 
การเงิน ตลอดจนผลกระทบและแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว 
และความคุ้มค่าที่ประชาชนในพื้นที่และรัฐจะได้รับ
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   ๖.๕.๓) การถมทะเล ให้ส�านกังานได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
การเดินเรือในน่านน�้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง  ทั้งนี้ ให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินที่ส�านักงานมีอ�านาจใช้ จัดหาประโยชน์ และดูแลรักษาเป็นการเฉพาะ

   ๖.๕.๔) ทีด่นิทีส่�านกังานได้มาตามพระราชบญัญตันิี ้ส�านกังานมอี�านาจใช้หรอื
จัดหาประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด และถ้าเป็นที่ดินที่ได้มา
จากการซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ส�านักงานและให้ส�านักงานมีอ�านาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้

   ๖.๕.๕) ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ที่ส�านักงานได้มาดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง

  ๖.๖) การเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มา
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ร่างมาตรา ๓๖)

   ๖.๖.๑) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
คณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�านาจให้ส�านักงานเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อการด�าเนินการหรือประกอบกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องด�าเนินการเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินส�าหรับที่ดินส่วนนั้น

   ๖.๖.๒) ในการใช้ที่ดินดังกล่าว ให้อ�านาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมเป็นอ�านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
และให้หน้าที่และอ�านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
เป็นหน้าที่และอ�านาจของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

   ๖.๖.๓) ที่ดินที่ส�านักงานมีอ�านาจใช้ตาม ๖.๖.๑) ส�านักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายจะมอบให้บคุคลอืน่ใช้โดยมค่ีาตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดก็ได้ 

   ๖.๖.๔) ในกรณทีีท่ีด่นิทีส่�านักงานมอี�านาจเข้าใช้ตาม ๖.๖.๑) มบีคุคลอ่ืนมสีทิธิ
ใช้ประโยชน์อยู่ก่อน ให้ส�านักงานจัดหาที่ดินอื่นให้ผู้นั้นใช้แทนหรือจะจ่ายค่าชดเชยหรือให้ประโยชน์
ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดก็ได้

  ๖.๗) คณะกรรมการนโยบายเป็นผูม้อี�านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (ร่างมาตรา ๓๗)  
    ๖.๗.๑) เพื่อให ้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป ็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖  และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี
อ�านาจอนมุตั ิอนญุาต ให้สทิธ ิหรอืให้สมัปทานแก่บคุคลซ่ึงด�าเนินการโดยมุง่หมายเพือ่ประโยชน์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินการ
ภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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     (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พุทธศักราช ๒๕๑๕ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�านาจของกระทรวงการคลัง

     (๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�า้ไทย
     (๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง
     (๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
     (๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน
     (๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
     (๗) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา
   ๖.๗.๒)  ในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตาม ๖.๗.๑)  

ให้คณะกรรมการนโยบายค�านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายน้ัน  
แต่เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมี
อ�านาจเปล่ียนแปลง แก้ไข หรอืเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขดงักล่าวให้เหมาะสมส�าหรบัการ
อนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามพระราชบัญญัติน้ีได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
และเมื่อคณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทราบ 

   ๖.๗.๓) ให้เลขาธกิารหรอืพนกังานของส�านกังานซึง่เลขาธกิารมอบหมายมฐีานะ
เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตาม ๖.๗.๑) ด้วย

  ๖.๘)	การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงานเป็นการชั่วคราว (ร่างมาตรา ๓๘) 
   เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของส�านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ เลขาธิการ

อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส�านักงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องท�าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐน้ันก่อน และเมื่อ
หมดความจ�าเป็นเมือ่ใด ให้รบีส่งตวัผูน้ัน้คนืสงักดัเดมิ ทัง้นี ้ให้ถอืว่าข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างของ
หน่วยงานของรฐัทีม่าปฏบิตังิานเป็นพนักงานหรอืลกูจ้างของส�านักงานเป็นการชัว่คราวโดยไม่ขาดจาก
สถานภาพเดิมและคงได้รบัเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง แล้วแต่กรณ ีจากสงักัดเดมิ โดยคณะกรรมการนโยบาย
อาจก�าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐในระหว่าง
ปฏิบัติงานในส�านักงานด้วยก็ได้

 ๗) เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างหมวด ๕)
	 	 ๗.๑)	อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (ร่างมาตรา ๓๙)
	 	 	 ๗.๑.๑) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู ่การใช้

เทคโนโลยขีัน้สงู สร้างนวตักรรม และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั 
กับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้มีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้น
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน หรือเพื่อส่งเสรมิ 
ให้เกดิกจิการทีเ่กีย่วเนือ่งหรอืเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ
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	 	 	 ๗.๑.๒) ในการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะ
ประกาศก�าหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจาก
อตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถงึอตุสาหกรรมการบรกิาร อตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการจดัประชมุ 
หรืออุตสาหกรรมอื่นใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
(๑) ยานยนต์สมัยใหม่ (๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ (๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (๕) การแปรรูปอาหาร (๖) หุ่นยนต์  (๗) การบินและ
โลจิสติกส์ (๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (๙) ดิจิทัล และ (๑๐) การแพทย์ครบวงจร

	 	 	 ๗.๑.๓) ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษตาม ๗.๑.๒) และให้ค�านงึถงึ
การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย และผู้ซึ่งเข้ามา
ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย

	 	 ๗.๒)	 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างมาตรา ๔๐ ถึงร่างมาตรา ๔๙)
	 	 	 ๗.๒.๑) ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้พื้นที่ใด

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเป็นเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษเพือ่วตัถปุระสงค์ในการผลกัดนัการลงทนุ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้ 

	 	 	 ๗.๒.๒)	ก่อนการก�าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตาม ๗.๒.๑) ให้ส�านักงาน
จดัให้มกีารศกึษาความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยยีวยาผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึน้แก่ประชาชนหรอืชมุชนทีอ่าจได้รบัความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย พร้อมทัง้จดัท�าร่างแผนผงั
การใช้ประโยชน์ในทีด่นิในเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ และเผยแพร่ผลการศกึษาและร่างแผนผงัดงักล่าว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส�านักงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และน�าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย

  ๗.๓) การจัดตั้ง	 เปลี่ยนแปลงเขต	 และการยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	
แต่ละเขตให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๔๑)  

   การจดัตัง้ เปลีย่นแปลงเขต และการยบุเลกิเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษแต่ละเขต
ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พเิศษนัน้ อย่างน้อยต้องมสีาระส�าคญั ดงัต่อไปนี ้(๑) ชือ่ของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ (๒) วตัถปุระสงค์
ของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ (๓) บรเิวณของเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ โดยให้มแีผนทีก่�าหนดแนวเขต
ไว้ท้ายประกาศด้วย และ (๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ 
น�าความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับแก่การจัดท�าแผนผังและผลบังคับ
ของแผนผังตาม (๔) ด้วยโดยอนุโลม

  ๗.๔) การขอให้เปลี่ยนสภาพที่ดินเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ร่างมาตรา ๔๒)  
    (๑) เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพื้นที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้ส�านักงานด�าเนินการก�าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และช�าระค่าบริการ
และค่าใช้จ่าย ตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
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    (๒) เมื่อส�านักงานได้รับค�าขอแล้ว ให้น�าความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง มาใช้
บังคับแก่การด�าเนินการของส�านักงานด้วยโดยอนุโลม

    (๓)  ในกรณีที่ส�านักงานด�าเนินการรับค�าขอแล้วเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
เหมาะสมที่จะประกาศก�าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้
ให้ความยินยอมที่จะรับผิดชอบการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามแนวทางที่ส�านักงานก�าหนดแล้ว ให้ส�านักงานเสนอคณะกรรมการ
นโยบายพิจารณาเพื่อประกาศก�าหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้

    (๔)  ในกรณีที่ผู ้ยื่นค�าขอตาม (๑) เป็นประชาชนในพื้นที่ร่วมกันยื่นค�าขอ 
ส�านักงานจะด�าเนินการโดยลดหรือยกเว้นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  ๗.๕) อ�านาจอนุมัติ	อนุญาต	ออกใบอนุญาต	หรือให้ความเห็นชอบ	หรืออ�านาจ
ในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(ร่างมาตรา ๔๓) 

    ๗.๕.๑) การด�าเนินการหรือการกระท�าใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายก�าหนดให้ผู้ด�าเนินการหรือผู้กระท�าต้องได้รับอนุมัติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น หรือ
ต้องจดทะเบยีนหรอืแจ้งต่อหน่วยงานของรฐัหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายนัน้ก่อน ให้ถอืว่าเลขาธกิาร
เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มีอ�านาจในการรับ
จดทะเบยีนหรอืรบัแจ้งตามกฎหมายน้ัน (๑) กฎหมายว่าด้วยการขดุดนิและถมดนิ (๒) กฎหมายว่าด้วย
การควบคมุอาคาร (๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครือ่งจกัร (๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ 
(๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๕๔ (๑) หรือ (๒)  
อยูต่่อในราชอาณาจกัร (๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบยีนพาณชิย์ (๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน (๘) กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินและ (๙) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

     ๗.๕.๒) เมือ่ได้รบัอนุมตั ิอนุญาต ใบอนุญาต หรอืความเหน็ชอบจากเลขาธกิาร
หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อเลขาธิการแล้ว ให้ถือว่าผู้ด�าเนินการหรือผู้กระท�าการน้ันได้รับอนุมัติ 
อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันแล้ว 
หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นแล้ว

     ๗.๕.๓) การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 
หรอืรับแจ้ง เลขาธิการต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายนัน้ และ
ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรฐัหรอืคณะกรรมการตามกฎหมายน้ันหรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เกบ็ไว้เป็น
หลักฐาน

     ๗.๕.๔) ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้
ตามกฎหมายตาม ๗.๕.๓) ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ให้เลขาธิการเสนอ 
คณะกรรมการนโยบายเพือ่ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงือ่นไขขึน้เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการ
ด�าเนินการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมก็ได้
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     ๗.๕.๕)  เลขาธกิารจะมอบอ�านาจให้รองเลขาธกิารหรอืพนักงานของส�านักงานเป็น 
ผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการมอบอ�านาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

   ๗.๕.๖) ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของส�านักงานทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจในการบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายด้วย

  ๗.๖) สิทธิอุทธรณ์ค�าสั่งของเลขาธิการ (ร่างมาตรา ๔๔)
   ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียนหรือแจ้ง

ตามมาตรา ๔๓  มสีทิธิอทุธรณ์ค�าสัง่ของเลขาธกิารต่อคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายแต่งต้ังได้ภายในสามสิบวันนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัทราบค�าสัง่ ทัง้น้ี การอุทธรณ์ดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถอืว่าเป็นการอุทธรณ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นแล้ว โดยค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

  ๗.๗) ค่าธรรมเนียม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่าย	หรือค่าอื่นใด (ร่างมาตรา ๔๕)  
    ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน หรือ 

รบัแจ้งตามมาตรา ๔๓  ให้เลขาธิการมอี�านาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรอืค่าอืน่ใด
ที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการน้ันก�าหนดไว้ และให้มีอ�านาจเรียกเก็บค่าบริการ
ในการด�าเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด ทั้งนี้ 
ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอื่นใดที่เลขาธิการเรียกเก็บ ให้น�าส่งหน่วยงานของรัฐที่มี
อ�านาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมนั้น

  ๗.๘) ห้ามมใิห้ผูใ้ดใช้ชือ่หรอืถ้อยค�าในประการทีน่่าจะท�าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเขต
ส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษโดยมไิด้เป็นเขตส่งเสรมิเขตเศรษฐกจิพเิศษตามพระราชบญัญตันิี ้(ร่างมาตรา ๔๖)  

  ๗.๙) คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบ�ารุงกองทุนตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงือ่นไขทีส่�านกังานประกาศก�าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบายกไ็ด้ (ร่างมาตรา ๔๗) 

    ๗.๑๐) สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
(ร่างมาตรา ๔๘ ถึงร่างมาตรา ๕๐)

   ๑) ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ดังต่อไปนี้

    (๑)  สิทธใินการถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ของคนต่างด้าว
    (๒)  สิทธิในการน�าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร
    (๓)  สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
    (๔)  สิทธิในการท�าธุรกรรมทางการเงิน
    (๕)  สิทธิประโยชน์อื่น
    ในการก�าหนดสทิธปิระโยชน์ดงักล่าว คณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดให้

แตกต่างกันก็ได้ โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง
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      ๒) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว 
(ร่างมาตรา ๔๙)  ให้ผูป้ระกอบกจิการหรอือยูอ่าศยัในเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษซ่ึงเป็นคนต่างด้าวและ
ได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๑) ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจ�ากัดสิทธิของ
คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชดุ แล้วแต่กรณ ีโดยจ�านวนทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด

   ๓) สทิธพิเิศษแก่บคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษอนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาเทคโนโลยแีละก่อให้เกดินวตักรรม (ร่างมาตรา ๕๐) เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิให้บคุคล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม  
คณะกรรมการนโยบายจะประกาศให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตรที่
อยูอ่าศยัในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ รวมทัง้ให้ได้รบัการลดหย่อน
ภาษีและสิทธิอื่นเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้ได้รับ
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตท�างานด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ลักษณะของบุคคลและสิทธิ
พิเศษที่จะพึงได้รับให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชกฤษฎีกา

    ๗.๑๑) กรณีทีค่นต่างด้าวถอืกรรมสทิธิใ์นท่ีดินหรอือสงัหารมิทรพัย์อืน่ในเขตส่งเสรมิ
เศรษฐกจิพเิศษแต่มไิด้มกีารประกอบกจิการหรอืเข้าอยูอ่าศยัภายในเวลาทีส่�านกังานก�าหนด (ร่างมาตรา ๕๑)

     (๑) ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นในเขต 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙  แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่อาศัยภายในเวลาที่
ส�านักงานก�าหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้อยู่อาศัยในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็น
ระยะเวลาเกินกว่าที่ส�านักงานก�าหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้นต้องจ�าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น
ดังกล่าวให้แก่ส�านกังานหรอืผู้ทีส่�านกังานให้ความเหน็ชอบภายในสามปีนบัแต่วนัทีส่�านกังานแจ้งให้ทราบ 
และเมื่อครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ส�านักงานแจ้งอธิบดีกรมที่ดินเพื่อด�าเนินการจ�าหน่ายที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส�านักงานหรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน

   (๒) ราคาทีดิ่นทีจ่ะขายถ้าเป็นกรณทีีม่ไิด้มกีารประกอบกิจการหรอืเข้าอยูอ่าศยั
ภายในเวลาทีก่�าหนด ให้คดิราคาตามทีซ่ือ้มาบวกด้วยดอกเบีย้เงนิฝากประจ�าของธนาคารพาณชิย์โดยเฉลีย่
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ถ้าเป็นกรณีอื่นให้คิดตามราคาตลาด แต่ต้องไม่เกิน
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   ๗.๑๒) การเช่า	เช่าช่วง	ให้เช่า	หรอืให้เช่าช่วงท่ีดนิหรอือสงัหารมิทรพัย์ (ร่างมาตรา ๕๒)  
     การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ มิให้น�ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ 
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงดังกล่าว ห้ามมิให้ท�าสัญญาเช่าเป็นก�าหนดเวลาเกินห้าสิบปี 
ถ้าได้ท�าสัญญากันไว้เป็นก�าหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจท�าได้
แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้
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    ๗.๑๓) การน�าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน ์(ร่างมาตรา ๕๓)
     ๑) ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้น�าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์

ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการน�าไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อ�านาจทั้งปวงของ
กรมธนารกัษ์เกีย่วกบัทีร่าชพสัดนุัน้เป็นอ�านาจของส�านักงาน แต่ถ้าทีร่าชพสัดน้ัุนอยูใ่นความครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอื่นใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้ส�านักงานแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้
เป็นรายได้ของหน่วยงานของรฐัทีค่รอบครองหรอืใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดนุัน้อยูเ่ดมิหรอืกรมธนารกัษ์กไ็ด้

   (๒) การใช้ประโยชน์ทีร่าชพสัดดุงักล่าว มใิห้น�าหลกัเกณฑ์ วธิกีาร หรอืเงือ่นไข
ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ

    (๓) การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ด�าเนิน
การตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด และเมือ่ได้จดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวแล้ว 
ให้ถือว่าได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

   (๔) การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรอืให้เช่าช่วงตามมาตราน้ีไม่ถอืว่าเป็นการร่วมทนุ
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

    ๗.๑๔) สทิธกิารเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว	รวมท้ังการน�าคู่สมรส
และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร (ร่างมาตรา ๕๔)

    ๑) ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา ๔๘ (๒) มีสิทธิน�าคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ได้ตามจ�านวนและ
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินก�าหนดจ�านวนหรือระยะเวลาให้อยู ่ได้ใน
ราชอาณาจกัรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง (๑) ผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านใด ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด(๒) ผู้บริหารหรือผู้ช�านาญการ และ (๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล
ใน (๑) หรือ (๒)

   ๒) สทิธิการเข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจกัร รวมทัง้การน�าคูส่มรสและบคุคลซึง่
อยูใ่นอปุการะเข้ามาและอยูใ่นราชอาณาจักร ให้ใช้บงัคบัแก่ผูเ้ข้ามาประกอบกิจการในเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออกและบคุคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษตามทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดให้เชญิชวน
ให้เข้ามาท�างานและอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ๓) กรณทีีค่นต่างด้าวดงักล่าวยงัมไิด้เข้ามาในราชอาณาจักร เมือ่เลขาธกิารอนญุาต 
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืงทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง
ต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่คนต่างด้าวตาม (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธิการอนุญาตให้คน
ต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ใน 
ราชอาณาจักรต่อไปได้ 
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    ๗.๑๕) สทิธขิองผูไ้ด้รบัอนญุาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา	๕๔	(๑)	
และ	(๒) (ร่างมาตรา ๕๕) 

   ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ใน
ราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๒ (๑) และ (๒) มีสิทธิท�างานต�าแหน่งหน้าที่การท�างานที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท�างาน
ของคนต่างด้าว แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการ  ทั้งนี้ ให้ถือว่าหนังสืออนุญาตของ
เลขาธกิารมสีถานะเป็นใบอนญุาตท�างานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารจดัการการท�างาน
ของคนต่างด้าว

   ๗.๑๖) สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
(ร่างมาตรา ๕๖)

     ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีสิทธิได้รับยกเว้นหรือ 
ลดหย่อนภาษอีากรตามมาตรา ๔๘ (๓)  ให้ได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษตีามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ
การลงทนุ เพือ่ประโยชน์แห่งการนี ้การใดทีก่ฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุก�าหนดให้เป็นอ�านาจ
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการนโยบาย โดยคณะกรรมการ
นโยบายจะก�าหนดหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุให้แตกต่างจากทีก่�าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และก�าหนดสิทธิประโยชน์ ประเภท หรือขนาดของกิจการ
ให้แตกต่างไปจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนดไว้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์
มากกว่าหรอืน้อยกว่าทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุก�าหนดไว้ อย่างไรกต็าม นอกจากสทิธดิงักล่าวแล้ว 
คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดให้ผู ้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
หรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ 
เขตประกอบการเสรี ก็ได้

   ๗.๑๗) การได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร	(ร่างมาตรา ๕๗)  
   เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ คณะกรรมการนโยบาย

อาจประกาศให้ผู้น�าของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยศลุกากรทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน โดยจะก�าหนดเงือ่นไขให้ต้อง
ปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

   ๗.๑๘) ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งได้รับสิทธิ
ตามมาตรา	๔๘	(๔)	มีสิทธิดังต่อไปนี ้(ร่างมาตรา ๕๘)  

   (๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการนโยบายจะก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้

   (๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระค่าสินค้าหรือบริการระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนด 
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   การก�าหนดเงื่อนไขตาม (๑) และการก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม (๒) 
ให้คณะกรรมการนโยบายหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน

   ๗.๑๙) การได้รบัสทิธพิเิศษอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการนโยบายเหน็สมควร (ร่างมาตรา ๕๙)
   เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศก�าหนดให้ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษ
อื่นใดตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้

   (๑) ในกรณทีีก่ารประกอบวชิาชพีใดมกีฎหมายก�าหนดให้ผูป้ระกอบวชิาชพีหรอื
ผูข้ออนญุาตต้องมสีญัชาตไิทยหรอืต้องได้รบัใบอนญุาต จดทะเบยีน หรอืรบัรองก่อนการประกอบวชิาชพี
ตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผูม้สีญัชาตไิทยหรอืผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยซึง่ได้รบั
ใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้นในประเทศที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 
สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพื่อกิจการที่อยู่ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยไม่ต้องได้รับ 
ใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองตามกฎหมายอีก

   (๒) สทิธแิละประโยชน์อืน่ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อ�านาจของคณะกรรมการนโยบายเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ
นโยบาย 

๘)	กองทุน (ร่างหมวด ๖ ร่างมาตรา ๖๐ ถึงร่างมาตรา ๖๓)
   ๘.๑) ให้จดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในส�านกังาน เรยีกว่า “กองทนุพฒันาเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน  
(ร่างมาตรา ๖๐) และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

   ๘.๒)  กองทุนประกอบด้วย (ร่างมาตรา ๖๑)  
      (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
     (๒) เงินบ�ารุงตามมาตรา ๔๗ 
     (๓) เงินสมทบจากส�านักงาน 
     (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
     (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน 
     (๖) ดอกผลหรอืผลประโยชน์ใด ๆ  ทีเ่กดิจากเงนิหรอืทรพัย์สนิของกองทนุ
   เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
   ๘.๓)  ให้ส�านกังานเป็นผูร้บัเงนิ จ่ายเงนิ เกบ็รกัษา และบรหิารจดัการเงนิกองทนุ 

แยกออกจากงบประมาณของส�านักงาน ทั้งนี้ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหาร
จัดการเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
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   ๘.๔) เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๖๓) 
          (๑) เพือ่การพฒันาพืน้ทีห่รอืชมุชน รวมตลอดทัง้ช่วยเหลอื หรอืเยยีวยา

ประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
     (๒) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชน

ที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

     (๓) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

     (๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม (๑) 
และ (๒) ให้ค�านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

 ๙) การก�ากับดูแล (ร่างหมวด ๗ มาตรา ๖๔  )
  ให้นายกรฐัมนตรมีหีน้าทีแ่ละอ�านาจก�ากับโดยทัว่ไปซ่ึงกิจการของส�านักงาน เพ่ือการนี้

จะสั่งให้ส�านักงานช้ีแจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท�ารายงานก็ได้ ทั้งน้ี ในกรณีที่เห็นว่า
ส�านกังานกระท�าการใดอนัมชิอบ หรอือาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรอืเสยีหาย นายกรฐัมนตรมีอี�านาจ
สั่งให้ส�านักงานยับยั้งหรือระงับการกระท�าการนั้นได้

   ๑๐) บทก�าหนดโทษ (ร่างหมวด ๘ มาตรา ๖๕)
  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
   ๑๑)	 บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๗๑)
  ๑๑.๑) ในวาระเริ่มแรก ใหค้ณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออกตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที ่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท�าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้

  ๑๑.๒) ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใช้บงัคบั ปฏิบตัหิน้าทีเ่ลขาธิการไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้
เลขาธิการตามมาตรา ๑๘

  ๑๑.๓) ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ�านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ความรับผิด 
รวมทัง้งบประมาณของส�านกังานเพือ่การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออกตามค�าสัง่หวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของ
ส�านักงาน
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  ๑๑.๔) ให้ถือว่าการด�าเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบหรือด�าเนินการ
ไปแล้ว ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้จะได้มีมติให้
ยกเลิกหรือก�าหนดเป็นอย่างอื่น

  ๑๑.๕) ให้ถือว่าการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 
หรือรับแจ้ง รวมถึงการด�าเนินการใด ๆ เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายภายในเขตส่งเสริมของ
เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกตามข้อ ๕ ของค�าสัง่
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่๒/๒๕๖๐ เรือ่ง การพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง หรือด�าเนินการไปแล้ว มีผลใช้บังคับต่อไปได้

  ๑๑.๖) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการขอให้มา
ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน 
ให้แสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงานแล้ว ให้เป็นอันออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี

  ข้าราชการ พนกังาน หรอืลกูจ้างทีอ่อกจากราชการหรือออกจากงานดงักลา่ว ให้ถอืว่า
เป็นการออกราชการหรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบต�าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการหรือกฎหมายจัดต้ังหน่วยงานนั้น 
แล้วแต่กรณ ีหรอืในกรณเีป็นลกูจ้าง ให้ถอืว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยบุต�าแหน่งหรอื
ทางราชการเลกิจ้างโดยไม่มคีวามผดิ และให้ได้รบับ�าเหน็จตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยบ�าเหนจ็
ลูกจ้าง

  ในกรณีผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานดังกล่าวยังมีสัญญาที่จะต้องรับราชการ
หรอืปฏบิตังิานตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้เพือ่ชดใช้ทนุแล้ว ให้นับระยะเวลาทีม่าปฏิบติังานกับส�านักงาน
เป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย

ทา่นผู้อ่านวารสาร “จลุนติิ” ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ ดังน้ี 
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