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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ด้ ว ยรั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ของประเทศโดยการจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง
การจั ด การใช้ ป ระโยชน์ ข องพื้ น ที่ ตลอดจนการจั ด ให้ มี ร ะบบสาธารณู ป โภครองรั บ และสนั บ สนุ น
การดําเนินการ จึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกํากับดูแล
ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินการเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันจะทําให้
การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสําหรับการดําเนินการ
ในระยะต่อไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
“การพัฒนาพื้นที่” หมายความว่า การปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
การจัดให้มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
“เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ” หมายความว่า พื้น ที่ต ามประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อ ง กํา หนดพื้น ที่เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ ลงวัน ที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ ๒/๒๕๕๘
เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ รวมทั้งพื้นที่
ซึ่งคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้น ที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เรียกโดยย่อว่า “คนพ.” ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งบประมาณ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
การดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตาม (๕) ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๖ ให้ คนพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นแนวทาง
การบริหารงานการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสําหรับขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(๒) อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดําเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการทั้งในส่วนของวงเงิน หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน การใช้กําลังคนและทรัพย์สิน
ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสม
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ คบพ. ตลอดจนให้คําแนะนํา
หรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม
(๕) ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
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(๖) เสนอแนะหลักเกณฑ์และวิธีการต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง การดําเนินการ และการบริหารงาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๗ การประชุ ม คนพ. ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม คนพ. ถ้า ประธานกรรมการไม่ม าประชุม หรือ ไม่อ าจปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๘ การประชุมคณะอนุกรรมการหรือ คณะทํางานซึ่ง คนพ. แต่งตั้ ง ให้นํ าข้อ ๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อ ๙ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “คณะกรรมการบริห ารการพัฒ นาพื้น ที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เรียกโดยย่อว่า “คบพ.” ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
(๔) ปลั ด กระทรวงกลาโหม ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และอธิบดีกรมศุลกากร เป็นกรรมการ
(๖) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิ ภาค ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภู มิภาค ประธานกรรมการ
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ประธานสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
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ให้ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๑๐ ให้ คบพ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ คนพ.
ให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอแผนการดําเนินงานต่อ คนพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ
(๒) กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการทั้ ง ในส่ ว นของวงเงิ น
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน การใช้กําลังคนและทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ และพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงการดําเนินการหรือวงเงินรายจ่ายตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้การบริหารการพัฒนาพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสม
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามแผนงาน
หรือโครงการ ตลอดจนพิจารณาสั่งการหรือให้ข้อเสนอแนะการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ผล
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
(๔) กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม
(๖) เสนอแนะต่ อ คนพ. เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การหรื อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้
การบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) รายงานผลการดําเนินการและความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อ
คนพ. เป็นระยะตามความเหมาะสม
(๘) ออกระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๙) ปฏิบตั ิการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่ คนพ. มอบหมาย
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตาม (๕) ให้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานด้วยตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๑ การประชุม ของ คบพ. คณะอนุก รรมการหรือ คณะทํา งานซึ่ง คบพ. แต่ง ตั้ง
ให้นําข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบงานด้านธุรการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ คนพ. และ คบพ. โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามดูแล และประเมินผลความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ตลอดจนศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเสนอต่อ คบพ. เพื่อพิจารณา
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(๒) ประสานการดํ า เนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนให้ คํ า แนะนํ า
ในการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเพื่อให้การบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นไปตามระเบียบนี้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามความเหมาะสม
(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(๕) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นตามที่ คนพ. และ คบพ. มอบหมาย
หมวด ๓
การดําเนินงาน การบริหารโครงการ และการควบคุมการบริหารการพัฒนาพื้นที่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ข้อ ๑๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บนี้
เสนอแผนงานหรือโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ คนพ. กําหนด ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ
ดําเนินการตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการในส่วนใดให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อ คนพ. เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรวบรวมแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ เพื่อวิเคราะห์และเสนอ คนพ. พิจารณา
เมื่อ คนพ. อนุมัติแผนงานหรือโครงการใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๑๕ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการอํ า นวยการเพื่ อ ให้ ง าน
ตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยต้องจัดให้มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน ให้รายงานไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเสนอ คบพ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
ข้อ ๑๖ ให้สํ านั กงานปลัด กระทรวงอุต สาหกรรมติด ตามและประเมิ นผลการดํ าเนิน การ
ตามแผนงานหรือโครงการ รวมทั้งให้พิจารณาวิเคราะห์และประเมินผลความคืบหน้าในการดําเนินการ
เพื่อรวบรวมเสนอ คบพ. เพื่อทราบหรือพิจารณาตามความเหมาะสมแก่กรณี
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการจัดทําบัญชี
การดําเนินการตามโครงการแยกต่างหากจากบัญชีตามปกติ หรือแยกงบประมาณในการดําเนินการตามแผนงาน
หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม และจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ คบพ. เพื่อพิจารณา
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจัดทําบัญชีการเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
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ข้อ ๑๘ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดํ า เนิ น การตามแผนงานหรื อ โครงการ
อาจเสนอ คบพ. เพื่อขอให้พิจารณาปรับแผนงานหรือโครงการได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการขอปรับ
วงเงินรายจ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยให้เสนอผ่านสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อวิเคราะห์ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็น คนพ. อาจพิจารณาให้ยุบเลิกแผนงานหรือโครงการใด
หรือให้มีการโอนความรับผิดชอบในแผนงานหรือโครงการจากหน่วยงานของรัฐหนึ่งไปเป็นของหน่วยงาน
ของรัฐอื่นก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อ คนพ. กําหนดเช่นใดแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการใดในการพัฒนา
พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดําเนินการตามกิจการของตนให้สอดคล้องและเอื้ออํานวยต่อการดําเนินการ
ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลการดําเนินการไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์
ที่ คนพ. กําหนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ให้สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรายงาน คนพ. เพื่อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัย
หรือมีมติตามที่เห็นสมควรต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

