
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  :  เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

(ฉบับที ่ ๒) 
 
 

ตามที่ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง  แผนผังการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน  และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
กรมโยธาธิการและผังเมือง  และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท าร่วมกันโดยสอดคล้องกับ
มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  และได้มีผลใช้บังคับแล้ว  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรขยายเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  :  เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  (EECi)  เพ่ิมเติมพ้ืนที่ประมาณ  ๑๕๒  ไร่  บริเวณวังจันทร์วัลเลย์  ต าบลป่ายุบใน  
อ าเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  เพ่ือรองรับการเข้าใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EECi)  จากพ้ืนที่รวม
ประมาณ  ๓,๓๐๒  ไร่  เป็นพ้ืนที่รวมประมาณ  ๓,๔๕๔  ไร่  ซึ่งพ้ืนที่ที่จะขยายดังกล่าวเป็นที่ดินประเภท  ชบ.  
(ที่ดินประเภทชุมชนชนบท  (สีเหลืองอ่อน))  บริเวณหมายเลข  ชบ. - ๑๑  ที่ก าหนดให้ใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และกิจการอื่น  
ทั้งนี้  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่ขยายเพ่ิมเติมดังกล่าวยังคงเป็นตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง  แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๔)  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  มีมติเห็นชอบการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  :  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง  ก าหนดเขตส่งเสริม  :  เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  :   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓



เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และให้ใช้
แผนที่และแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษท้ายประกาศนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
คณิศ  แสงสุพรรณ 

เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
กรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าทีแ่ทน 

ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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