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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๗/๒๕๕๘ 

เร่ือง  การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้แถลงยุทธศาสตร์สําคัญ  ๙  ด้าน  เพื่อใช้เป็นหลัก 
หรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
โดยในยุทธศาสตร์ที่  ๕  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม  จะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึนโดยเร็ว  เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  ในการนี้จําเป็นต้องเร่งรัด
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  อันจะทําให้
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวสัมฤทธ์ิผลโดยเร็ว  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็น
การจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในคําสั่งนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗๒/๒๕๕๗  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว 
ให้หมายถึงคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

“พื้นที่พัฒนา”  หมายความว่า  พื้นที่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น
เพื่อใช้พัฒนาอุตสาหกรรม  การพาณิชย์  การท่องเที่ยว  หรือการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มี 
หรือส่งเสริมให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และหมายความรวมถึงพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม   
ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อยู่ภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย 

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”  หมายความว่า  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา   
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ฉบับที่  ๑/๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ฉบับที่  ๒/๒๕๕๘  เร่ือง  กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ระยะที่  ๒  ลงวันที่  ๒๔  เมษายน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้ที่ดินดังต่อไปนี้ตกเป็นที่ราชพัสดุ  โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนสภาพที่ดินต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ที่ดินในท้องที่ตําบลท่าสายลวด  อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เฉพาะภายในแนวเขต 
ตามแผนที่หมายเลข  ๑/๘  ท้ายคําสั่งนี้  โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๙๔๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗   
และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๒) ที่ดินในท้องที่ตําบลคําอาฮวน  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  เฉพาะภายใน
แนวเขตตามแผนที่หมายเลข  ๒/๘  ท้ายคําสั่งนี้  โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี  และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน  ในท้องที่ตําบลคําป่าหลาย  
ตําบลบ้านโคก  ตําบลดงมอน  ตําบลกุดแข้  ตําบลโพนทราย  ตําบลคําอาฮวน  อําเภอเมืองมุกดาหาร  
ตําบลคําชะอี  อําเภอคําชะอี  และตําบลหนองแวง  อําเภอนิคมคําสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ให้เป็นเขต
ปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกัน 

(๓) ที่ดินในท้องที่ตําบลป่าไร่  อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  เฉพาะภายในแนวเขต
ตามแผนที่หมายเลข  ๓/๘  ท้ายคําสั่งนี้  โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๐๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และเขต
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน 

(๔) ที่ดินในท้องที่ตําบลไม้รูด  อําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  เฉพาะภายในแนวเขต 
ตามแผนที่หมายเลข  ๔/๘  ท้ายคําสั่งนี้  โดยให้มีผลเป็นการถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๕) ที่ดินในท้องที่ตําบลสระใคร  อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  เฉพาะภายในแนวเขต
ตามแผนที่หมายเลข  ๕/๘  ท้ายคําสั่งนี้  โดยให้มีผลเป็นการถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

ข้อ ๓ ให้บรรดาที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามคําสั่งนี้  และที่ดินอื่นที่คณะกรรมการ
กําหนดให้ใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแผนที่หมายเลข  ๖/๘  
แผนที่หมายเลข  ๗/๘  และแผนที่หมายเลข  ๘/๘  ท้ายคําสั่งนี้  ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อกําหนดเก่ียวกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการจัดทําผังเมืองรวม
ขึ้นใช้บังคับสําหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่พัฒนาหลงัจากมีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแล้ว 

การจัดตั้งพื้นที่พัฒนาตามวรรคหน่ึงให้หมายความถึงการจัดให้เช่าที่ดินตามข้อ  ๖   
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับแนวเขตตามแผนที่ตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  ให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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ข้อ ๕ ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใดที่อยู่ภายในแนวเขต
ที่ดินตามแผนที่ตามข้อ  ๒  อันเป็นเหตุให้ที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามข้อ  ๒  มีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน  
หรือมีลักษณะไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดําเนินการนําที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชนรายนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะสั่งให้ชดใช้เงิน 
ให้แทนการแลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

เอกชนตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึงวัดและรัฐวิสาหกิจด้วย 
ที่ดินที่ไดม้าตามวรรคหน่ึงให้ตกเป็นที่ราชพัสดุตามข้อ  ๒   
ข้อ ๖ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ  ๒  หรือที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนา  ให้กรมธนารักษ์

จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์  หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
หรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา  ตามระยะเวลา  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  รวมทั้งอัตราค่าเช่า
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ระยะเวลาการเช่าตามวรรคหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าคราวละห้าสิบปี  และอาจต่อสัญญาอีกได้ตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  โดยมิให้นํามาตรา  ๕๔๐  แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 

การให้เช่าตามวรรคหน่ึงไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ 

ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับกับที่ดินตามข้อ  ๓  ที่มิใช่ 
เป็นที่ราชพัสดุด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ผู้เช่าที่ดินตามข้อ  ๖  มีสิทธินําไปให้เช่าช่วงหรือนําไปหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้  
และบรรดาสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  ที่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงได้ปลูกสร้างขึ้น  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง  
เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ทําขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

ข้อ ๘ ให้นํามาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาใช้บังคับกับการเช่าหรือให้เช่าที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาด้วย
โดยอนุโลม  แต่ในการให้เช่าแม้จะเกินหนึ่งร้อยไร่  ก็ให้กระทําได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน
ตามกฎหมายดังกล่าว   

ข้อ ๙ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนตามข้อ  ๕  ให้ได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งปวง  และในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องเสียภาษี 
จากการได้มาหรือจากการแลกเปลี่ยนซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น  ให้ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


