คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๑๗/๒๕๕๘
เรื่อง กำรจัดหำที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ๑
ตำมที่คณะรั กษำควำมสงบแห่งชำติได้แถลงยุทธศำสตร์สำคัญ ๙ ด้ำน เพื่อใช้เป็นหลั กหรือ
แนวทำงในกำรปฏิรูปและพัฒนำประเทศให้เป็นไปในทิศทำงที่เหมำะสม และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใน
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม จะผลักดัน
ให้ เกิดเขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิเ ศษขึ้ น โดยเร็ ว เพื่อให้ มีก ำรกระจำยควำมเจริญ สู่ ท้ อ งถิ่ นในพื้น ที่ที่ มี ศั ก ยภำพ
โดยเฉพำะพื้นที่ชำยแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน ในกำรนี้จำเป็นต้องเร่งรัด กระบวนกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งพื้นที่
ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรดำเนินกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ อันจะทำให้กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว
สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเห็นเป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศ อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๔ ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจั กรไทย (ฉบับชั่ว ครำว)
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติโดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำสั่งนี้
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำมคำสั่ง
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๗๒ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้หมำยถึงคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมกำรที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
“พื้นที่พัฒนำ” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ภำยในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่คณะกรรมกำรกำหนดขึ้น
เพื่อใช้พัฒนำอุตสำหกรรม กำรพำณิชย์ กำรท่องเที่ยว หรือกำรอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดให้มีหรือส่งเสริม
ให้เกิดเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ และหมำยควำมรวมถึงพื้นที่ของนิคมอุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ภำยในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษด้วย
“เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ”๓ หมำยควำมว่ ำ เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตำก เขตพั ฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ และเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษตรำด ตำมประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง
กำหนดพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘ เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำม
ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒ นำเศรษฐกิจ พิเ ศษ ฉบับ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ระยะที่ ๒ ลงวั น ที่ ๒๔ เมษำยน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๘ และเขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จ พิ เ ศษอื่ น
ที่คณะกรรมกำรประกำศกำหนด
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้ำ ๓/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๘
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ถูก ยกเลิกโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 9/2562
เรื่อง กำรยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ บำงฉบับที่หมดควำมจำเป็น
๓
ข้อ ๑ นิยำมคำว่ำ “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
๒

-๒ข้อ ๒ ให้ ที่ดิน ดังต่อ ไปนี้ ต กเป็น ที่รำชพั ส ดุ โดยให้ มีผ ลเป็นกำรเพิ ก ถอนสภำพที่ ดิน ต่ำ ง ๆ
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในท้องที่ตำบลท่ำสำยลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เฉพำะภำยในแนวเขตตำมแผนที่
หมำยเลข ๑/๘ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรเพิกถอนป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙๔๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี และถอนสภำพ
ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(๒) ที่ดินในท้องที่ตำบลคำอำฮวน อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เฉพำะภำยในแนวเขต
ตำมแผนที่หมำยเลข ๒/๘ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรเพิกถอนเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติคณะรัฐมนตรี และเขตปฏิรูป
ที่ดินตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคำป่ำหลำย ตำบลบ้ำนโคก ตำบลดงมอน ตำบลกุดแข้
ตำบลโพนทรำย ตำบลคำอำฮวน อำเภอเมืองมุกดำหำร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี และตำบลหนองแวง อำเภอ
นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ และถอนสภำพที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(๓) ที่ดินในท้องที่ตำบลป่ำไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เฉพำะภำยในแนวเขตตำม
แผนที่หมำยเลข ๓/๘ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรเพิกถอนป่ำสงวนแห่งชำติตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔
(พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตำมควำมในพระรำชบั ญญัติป่ำสงวนแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และเขตป่ำไม้ถำวรตำมมติ
คณะรัฐมนตรี และถอนสภำพที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
(๔) ที่ดินในท้องที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด เฉพำะภำยในแนวเขตตำมแผนที่
หมำยเลข ๔/๘ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรถอนสภำพที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน
(๕) ที่ดินในท้องที่ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย เฉพำะภำยในแนวเขตตำม
แผนที่หมำยเลข ๕/๘ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรถอนสภำพที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน
(๖)๔ ทีด่ ินในท้องที่ตำบลอำจสำมำรถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตำมหนังสือสำคัญ
ส ำหรั บ ที่ห ลวง เลขที่ ๗๙๔๑ ลงวัน ที่ ๘ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๒๑ เฉพำะภำยในแนวเขตตำมแผนที่
หมำยเลข ๙ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรถอนสภำพควำมเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน
(๗)๕ ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้ำนเก่ำ อำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ภำยในแนวเขตตำม
แผนที่หมำยเลข ๑๐ ท้ำยคำสั่งนี้ โดยให้มีผลเป็นกำรถอนกำรสงวนหวงห้ำมที่ดินตำมพระรำชกฤษฎีกำกำหนด
เขตต์หวงห้ำมที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกำญจนบุรี อำเภอวังขนำย อำเภอบ้ำนทวน และอำเภอวังกะ จังหวัด
กำญจนบุรี พุทธศักรำช ๒๔๘๑
ข้อ ๓ ให้บรรดำที่ดินที่ตกเป็นที่รำชพัสดุตำมคำสั่งนี้ และที่ดินอื่นที่คณะกรรมกำรกำหนดให้ใช้
ประโยชน์ในกำรใช้เป็นพื้นที่พัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำมแผนที่หมำยเลข ๖/๘ แผนที่หมำยเลข ๗/๘
และแผนที่ ห มำยเลข ๘/๘ ท้ ำ ยค ำสั่ ง นี้ ไม่ อ ยู่ ภ ำยใต้ บั ง คั บ ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตำม
๔

ข้อ ๒ (๖) เพิ่มโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
๕
ข้อ ๒ (๗) เพิ่มโดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘

-๓กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ทั้งนี้ จนกว่ำจะมีกำรจัดทำผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับสำหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่
พัฒนำหลังจำกมีกำรจัดตั้งพื้นที่พัฒนำแล้ว
กำรจัดตั้งพื้นที่พัฒนำตำมวรรคหนึ่งให้หมำยควำมถึงกำรจัดให้เช่ำที่ดินตำมข้อ ๖
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับแนวเขตตำมแผนที่ตำมข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เสนอคณะกรรมกำรเพื่อวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด
ข้อ ๕ ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใดที่อยู่ภำยในแนวเขตที่ดิน
ตำมแผนที่ตำมข้อ ๒ อันเป็นเหตุให้ที่ดินที่ตกเป็นที่รำชพัสดุตำมข้อ ๒ มีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันหรือ
มีลักษณะไม่สำมำรถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ คณะกรรมกำรมีอำนำจสั่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรนำที่ดิน
อันเป็นที่รำชพัสดุดังกล่ำวแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชนรำยนั้นได้ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
กำหนด และในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำรจะสั่งให้ชดใช้เงินให้แทนกำรแลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมด
หรือบำงส่วนก็ได้
เอกชนตำมวรรคหนึ่งให้หมำยควำมรวมถึงวัดและรัฐวิสำหกิจด้วย
ที่ดินที่ได้มำตำมวรรคหนึ่งให้ตกเป็นที่รำชพัสดุตำมข้อ ๒
ข้อ ๖ ในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมข้อ ๒ หรือที่รำชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนำ ให้กรมธนำรักษ์
จัดให้หน่วยงำนของรัฐใช้ประโยชน์ หรือจัดให้กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงำนอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเช่ ำ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ พั ฒ นำ ตำมระยะเวลำ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำร และเงื่ อ นไข รวมทั้ ง อั ต รำค่ ำ เช่ ำ
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำตำมวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่ำครำวละห้ำสิบปี และอำจต่อสัญญำอีกได้ตำ ม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนดตำมวรรคหนึ่ง โดยมิให้นำมำตรำ ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์มำใช้บังคับ
กำรให้เช่ำตำมวรรคหนึ่งไม่ถือเป็นกำรร่วมลงทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจกำรของรัฐ
ให้นำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บั งคับกับที่ดินตำมข้อ ๓ ที่มิใช่เป็น
ที่รำชพัสดุด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๗ ผู้เช่ำที่ดินตำมข้อ ๖ มีสิทธินำไปให้เช่ำช่วงหรือนำไปหำประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ได้
และบรรดำสิ่งปลูกสร้ำงใด ๆ ที่ผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วงได้ปลูกสร้ำงขึ้น ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่ำหรือผู้เช่ำช่วง
เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้ำงที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
ข้อ ๘ ให้นำมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อพำณิชยกรรม
และอุตสำหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มำใช้บังคับกับกำรเช่ำหรือให้เช่ำที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนำด้วยโดยอนุโลม แต่ในกำรให้เช่ำ
แม้จะเกินหนึ่งร้อยไร่ ก็ให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจำกอธิบดีกรมที่ดินตำมกฎหมำยดังกล่ำว

-๔ข้ อ ๙ บรรดำอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ มำจำกกำรแลกเปลี่ ย นตำมข้ อ ๕ ให้ ไ ด้ รั บ ยกเว้ น
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งปวง และในกรณีที่มีกฎหมำยกำหนดให้ต้องเสียภำษีจำกกำรได้มำ
หรือจำกกำรแลกเปลี่ยนซึ่งอสังหำริมทรัพย์นั้น ให้ได้รับยกเว้นภำษีดังกล่ำวด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

-๕[เอกสำรแนบท้ำย]
๑. แผนที่ท้ำยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘
(ดูข้อมูลจำกภำพกฎหมำย)

-๖คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๔/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘๖
ข้อ ๓ ให้ที่ดินอันเป็นที่รำชพัสดุตำมข้อ ๒ เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ตำมคำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง กำรจัดหำที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒ นำเศรษฐกิจพิเศษ
ลงวั น ที่ ๑๕ พฤษภำคม พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๘ และกำรดำเนิ น กำรกั บ ที่ ดิ น อั น เป็ น ที่ ร ำชพั ส ดุ ต ำมข้ อ ๒
ให้ดำเนินกำรไปตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติดังกล่ำว โดยคำว่ำ “ที่ดิน” ตำมคำสั่งดังกล่ำว
ให้หมำยควำมรวมถึง “ที่ดิน” อันเป็นที่รำชพัสดุตำมข้อ ๒ ของคำสั่งนี้ด้วย
ข้อ ๔ ในกรณีเห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องอำจเสนอให้คณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้
ข้อ ๕ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป

๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง/หน้ำ ๑๓/๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๙

