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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนตามข้อตกลง
การค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนและข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืนและจากการค้าบริเวณพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ประกอบกับมีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และสามารถให้บริการสาธารณะ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจําเป็นต้องมีกลไก
ขับเคล่ือนการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่ 
ของตนขึ้นเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ มีระบบสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน   
และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจําเป็นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ  โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
รวมทั้งมีกลไกที่ช่วยให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนการดําเนินงานของ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยจัดให้มีการมอบอํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ  หรือดําเนินการอ่ืนใดที่หน่วยราชการจะพึงปฏิบัติ 
หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ
การค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน  ข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน  หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ  ASEAN  Single  Window  
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  หมายความว่า  บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ

กําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบ
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ  ASEAN  Single  Window  และ 
การดําเนินการอ่ืนที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   
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“การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ”  หมายความว่า  การที่ราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคมอบอํานาจในการส่ัง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการหรือดําเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการค้าเสรีภายใต้กรอบ
อาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน  หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถสั่ง  อนุญาต  
อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ  หรือดําเนินการนั้นรวมอยู่  ณ  จุดเดียวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง   

“การค้าบริเวณพรมแดน”  ให้หมายความรวมถึงการลงทุน  การให้บริการ  และการเข้ามา
ทํางานในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวบริเวณพรมแดนและพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าว 

“ประเทศเพื่อนบ้าน”  หมายความว่า  ประเทศที่มีพรมแดนติดกับราชอาณาจักรไทย 
“แผนแม่บท”  หมายความว่า  แผนแม่บทการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แต่ละแห่ง 
“แผนงานหรือโครงการ”  หมายความว่า  แผนงานหรือโครงการที่ จําเป็นต่อการพัฒนา 

และจัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่หนว่ยงานจัดทําขึ้นเพื่อจัดตั้ง
และดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งขึ้นตามแผนแม่บท 

“แผนปฏิบัติการ”  หมายความว่า  แผนปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 

“การพัฒนาพื้นที่”  หมายความว่า  การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

“หน่วยงาน”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีความจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ 

ส่ังให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร  รวมทั้งให้มีอํานาจดําเนินการใดตามควร 
แก่กรณี  เพื่อให้การค้าเสรีภายใตก้รอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน  หรือการค้าบริเวณ
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการนโยบาย 

 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  
ประกอบด้วย 
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(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  จํานวนสองคน  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ 

(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการสภาความม่ันคง
แห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานกรรมการหอการค้าไทย  ประธานผู้แทนการค้าไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  และประธานสมาคมธนาคารไทย  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 
ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม  (๖ )  ให้เป็นไปตามที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง 

และดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ตลอดจนร่างแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ   
และแผนปฏิบัติการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒) ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการ 
ของหน่วยงานตามที่ได้รับการร้องขอ 

(๓) กําหนดแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเพื่อให้การส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน
หรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน  หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๔) กํากับดูแล   ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท  ตลอดจน 
ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนแม่บท  แผนงาน 
หรือโครงการ  หรือแผนปฏิบัติการ  และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 
(๖) ส่ง เสริมและสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนให้มีความรู้ และมีส่วนร่วมใน 

การดําเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการ 
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(๗) เชิญเจ้าหน้าที่  บุคคล  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาชี้แจง  หรือเรียกเอกสารจากบุคคล
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจําเป็น 

(๘) ออกระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๙) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมาย  ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จําเป็นต่อการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการนโยบายรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นระยะ   
ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธาน

กรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมายตามลําดับเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ 
และรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๙ การแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่เก่ียวข้องกับแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  หรือแผนปฏิบัติการที่ต้องมี 
การดําเนินงานในพื้นทีร่ับผิดชอบของจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใด  ให้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวดั
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  หรือ
แผนปฏิบัติการนั้นเป็นอนุกรรมการหรือคณะทํางานในคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนั้น  แล้วแต่กรณี  
ด้วย 

การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ให้นําข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
สํานักงาน 

 

 

ข้อ ๑๐ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นหน่วยงานภายใน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการ
ของคณะกรรมการนโยบาย  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๒) เสนอความเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้และความเหมาะสมของร่างแผนแม่บท  แผนงาน
หรือโครงการ  หรือแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

(๓) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดทําร่างแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  
หรือแผนปฏิบัติการ 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท 

(๕) อํานวยการ  ติดตามผล  และประสานงานการบริหารและการปฏิบัติตามแผนแม่บท  
รวมทั้งสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท 

(๖) ศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบาย   

(๗) ขอยืมตัวบุคคล  วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  รวมทั้งการขอใช้ทรัพย์สินจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสํานักงานได้ตามความจําเป็น 

(๘) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือประธานกรรมการ
มอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม  (๑)  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวทางการให้การสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  มาตรฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ตลอดจนกรอบเวลาดําเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน  รวมทั้งหลักเกณฑ์ใน 
การควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ 
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้อํานวยการ
สํานักงาน  ทําหน้าที่บริหารงานและเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานโดยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๑๓ ค่าใช้ จ่ายสําหรับคณะกรรมการนโยบาย  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  หรือบุคคลใดซ่ึงมาช่วยปฏิบัติงานของสํานักงาน  ค่าใช้จ่ายของสํานักงาน  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอย่างอ่ืน  ให้จ่ายจากงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จัดไว้สําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การดําเนินงาน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดทําแผนแม่บท  แผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการ 

 

 

ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยื่นข้อเสนอพร้อมกับ 
ร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง 
และดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ทั้งนี้  ข้อเสนอดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง
เจ้าสังกัดก่อน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องให้
ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   

ข้อ ๑๕ ร่างแผนแม่บทต้องมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ซ่ึงอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

(๑) เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

(๒) บริเวณพื้นที่ที่สมควรกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(๓) วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
(๔) แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ซ่ึงต้องสอดคล้องกับ

ศักยภาพของพื้นที่  และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กําหนดไว้ในผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง   
(๕) สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่สมควรจัดให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
(๖) แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  การขนส่ง  การส่ือสาร

โทรคมนาคม  และด้านพลังงาน  ที่จําเป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลง
ภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน  หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน   
และกรอบเวลาดําเนินการ 

(๗) รูปแบบ  วิธีการ  มาตรฐาน  และแนวทางในการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  รวมทั้ง
การประเมินผลและการเปิดเผยผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๘) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  สุขภาพอนามัยของประชาชน  และสังคม  ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ตลอดจนแนวทางและงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ 
ในการป้องกัน  แก้ไข  และเยียวยาผลกระทบนั้น 

ร่างแผนแม่บทตามวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ข้อ ๑๖ ในการพิจารณาร่างแผนแม่บท  หากคณะกรรมการนโยบายเห็นสมควรมอบหมาย 
ให้หน่วยงานใดดําเนินการในเรื่องใดเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งหรือดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   
ให้คณะกรรมการนโยบายกําหนดรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน  รวมทั้งกรอบเวลา
ในการดําเนินการของแต่ละหน่วยงาน  แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๗ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนแม่บทแล้ว  ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดให้
พื้นที่ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนแม่บทดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนแม่บทจัดทําแผนงานหรือโครงการ  และ
แผนปฏิบัติการโดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล 
และรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่นั้นประกอบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การบริหารและการควบคุมโครงการ 

 

 

ข้อ ๑๙ เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการแล้ว  
ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งแล้ว   
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการนั้น  
และให้ถือว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นตัวชี้วดัความสําเร็จในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการจัดให้มีระบบ
ควบคุมตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการและแผนปฏิบัติการ  
และส่งรายงานความก้าวหน้าของแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการต่อสํานักงานเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายทราบ  โดยให้สํานักงานกําหนดรูปแบบและระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า
ของแผนงานหรอืโครงการ  และแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานถือปฏิบัติ 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ  และแผนปฏิบัติการ  
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานกับสํานักงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  ในกรณีที่ไม่อาจ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  ให้สํานักงานรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท  
แผนงานหรือโครงการ  หรือแผนปฏิบัติการ  หรือวิธีการดําเนินการที่กําหนดตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ 
นโยบายพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายไม่อาจหาข้อยุติได้  ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อวินิจฉัยหรือมีมติตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 


