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“ศักยภาพสาคัญของพื้นที่ EEC คือ การเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
แห่งภูมิภาคอาเซียน เป็นประตูสู่เอเชีย สามารถเข้าถึงประชากร
โลกได้กว่าครึ่งหนึ่ง โดย EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในเชิงงบประมาณ และ
ขนาดพื้นที่ GDP ของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกอาเซียน และ
อินเดีย มีมูลค่ารวมกว่า 1/3 ของ GDP โลก โดยใน
อนาคต EEC จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียงตะวันออก-ตะวันตก ทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางของความเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร
แปซิฟิก รวมถึงประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และทาง
ตอนใต้ของประเทศจีนด้วย”

“กฎหมาย EEC มุ่งเน้นเพื่อให้
เกิดการบูรณาการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม
สาธารณูปโภค และกิจการอื่นๆ
อันเป็นการอานวยความสะดวก
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก อันมีผลเป็นการ
ยกเว้นบทบัญญัติในกฎหมาย
หลายฉบับที่อาจขัดหรือแย้งต่อ
การพัฒนา และเป็นอานาจของ
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใน
การกาหนดนโยบายและอนุมัติ
แผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง”











พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561
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กาหนดพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง รวมถึงพื้นที่อื่นใดที่
จะกาหนดเพิ่มเติม ให้เป็น
“เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก” โดยให้อานาจ
ในการกาหนดนโยบายและ
การตัดสินใจที่สาคัญ ๆ เป็น
ของคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ
(“คณะกรรมการนโยบาย”)
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีเลขาธิการ
เป็นผู้บังคับบัญชา และเป็น
ผู้มีบทบาทในการใช้อานาจ
สาคัญตามกฎหมายนี้

เจตนารมณ์ : พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแสดงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง
ยั่งยืน
1) ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อช่วย
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2) ส่งเสริมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง
ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้
ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เท่านั้น
3) มีการบริหารพื้นที่แบบองค์รวม
•

วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และยั่งยืน

•

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง

•

เมืองทันสมัย

•

บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ความสาคัญ : มีเหตุผลชัดเจนในการเพิ่มทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เข้า
กับการพัฒนาประเทศ
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หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และ
ชีวิตประจาวัน (Advance
Robotics)
อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ (Aviation and
Logistics)
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ (Biofuels and
Biochemical)
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

สามารถตราพรฎ.ให้พื้นที่
บางส่วน ในเขตจังหวัดอื่นที่
ติดต่อ หรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่
เฉพาะพื้นที่ เท่าที่จาเป็น
เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อประโยชน์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค
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แก้กฎหมาย กฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรค (มาตรา 9)

คณะกรรมการนโยบาย เห็นว่า
กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งใดก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกหรือล่าช้า มีความ
ซ้าซ้อน หรือเป็นการเพิ่มภาระ การ
ดาเนินการ โดยไม่จาเป็น หรือมี
ปัญหา หรืออุปสรรคอื่นใด ให้
คณะกรรมการนโยบาย เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้มีการ
ดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้น
ใหม่เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อความเสมอ
ภาค สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และต้องไม่เลือกปฏิบัติ

EIA & EHIA (มาตรา 8)
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อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบาย
(มาตรา 11)

•

กาหนดนโยบาย อนุมัติแผนภาพรวม
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงสร้าง
พื้นฐาน มาตรการในการพัฒนาพื้นที่

•

อนุมัติ อนุญาตให้สิทธิ หรือสัมปทาน
(มาตรา 37)

•

ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษกาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พิเศษและสิทธิประโยชน์

•

ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน

•

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้มีมติอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้วให้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มี
ข้อทักท้วงหรือ ไม่มีความเห็นเป็นอย่าง
อื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
หรือเห็นชอบตามมติ







•

•
•

©TLCS Legal Advocate

กรณีที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน
และวิธีการกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ให้ดาเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้ถือว่าการร่วมลงทุน
กับเอกชนหรือการให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐแล้ว


ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร
เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560
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การแต่งตั้งเลขาธิการ (มาตรา 17)
•

•

•
•

•

•

เลขาธิการต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความชานาญ
และประสบการณ์
ที่จะยังประโยชน์แก่
กิจการของ
คณะกรรมการนโยบาย
และสานักงานตามที่
คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกาหนด

อานาจหน้าที่ของเลขาธิการ (มาตรา 20)

มีอายุไม่เกิน 65 ปี
สามารถทางานให้แก่
สานักงานได้เต็มเวลา
ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย

•
•

•

มีสัญชาติไทย
•

•

รับผิดชอบการบริหารกิจการของสานักงาน
บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน
ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ พนักงาน
และลูกจ้างของสานักงาน
กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน พนักงานและลูกจ้าง
ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ
ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
มอบหมายกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
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ONE STOP SERVICE มาตรา 37

คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ
หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่ง
ดาเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมาย
ดังต่อไปนี้
•

•

•

•

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 58 เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการคลัง
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้าไทย
กฎหมายว่าด้วยการ
ชลประทานหลวง
กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการพลังงาน

•

กฎหมายว่าด้วยทางหลวง
สัมปทาน

•

กฎหมายว่าด้วยพลังงาน

ONE STOP SERVICE มาตรา 43
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เลขาธิการ
มีอานาจอนุมต
ั ิ อนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วย :
•

กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

•

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

•

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร

•

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

•

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะการอนุญาต
ให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร

•

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

•

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

•

กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
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ทีร
่ าชพัสดุ มาตรา 53
•

ที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์
ในการจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ
นาไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้
อานาจทั้งปวงของกรมธนา
รักษ์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุนั้น
เป็นอานาจของสานักงาน

•

การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
มิให้ นาหลักเกณฑ์วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ

•

•

การจดทะเบียนการเช่าที่ดิน
อันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดิน
ของรัฐให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบาย
การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้
เช่าช่วง ไม่ถือว่า เป็นการร่วม
ทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ

การเช่าในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มาตรา 52

•

•
•

การเช่า หรือให้เช่าที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพย์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ
อาจเช่าได้มีกาหนดไม่เกิน 50 ปี และ
สามารถต่ออายุการเช่าได้อีกไม่เกิน 49
ปี
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Privilege under EEC
ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ หรือ ผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี และก่อให้เกิด
นวัตกรรมอาจได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
•

•

มาตรา 48-51 สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนิติบุคคล และ
เป็นคนต่างด้าว 1) ที่ดิน : ใช้เพื่อประกอบกิจการ
2) อาคารชุด สาหรับประกอบกิจการและพักอาศัย
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ สิทธิและ
จานวน ตามที่คณะกรรมการนโยบายโดยความ
เห็นชอบของ ครม. อนุมัติแต่ต้องไม่เกินที่กาหนดใน
กฎหมาย BOI หรือ กนอ. อย่างไรก็ตาม มีการบังคับ
ขายคืนภายใน 1 ปี ถ้าไม่ทาธุรกิจภายใน 3 ปี หรือ
เลิกกิจการ
มาตรา 54–55 สิทธิในการนาคนต่างด้าว
ดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ตาม
จานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต แม้ว่าจะเกิน
กาหนดจานวนหรือระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการ (คณะกรรมการนโยบายกาหนดก่อน)
1) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 2) ผู้บริหารหรือ
ผู้ชานาญการ 3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
ของ 1 หรือ 2

•

มาตรา 56 สิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
อากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินที่
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือ
กฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

•

มาตรา 57 อาจกาหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้า
ทัณฑ์บน และเขตประกอบการเสรีด้วยก็ได้ โดย
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด

•

มาตรา 58 สิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน และสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชาระค่า
สินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาตกลงร่วมกับ ธปท. ก่อน

•

มาตรา 59 สิทธิประโยชน์อื่น : ผู้ประกอบวิชีพที่จากัด
เฉพาะสัญชาติไทย สามารถใช้สัญชาติอื่นได้ ถ้าจาเป็น แต่
ต้องระบุวิชาชีพ และประเทศที่อนุญาต และ คกก.นโยบาย
มีอานาจกาหนดสิทธิประโยชน์อื่น ตามที่กาหนดใน พรบ
BOI และ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560
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