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ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง สิทธิประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบกิจการเกีย่ วกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศนู ย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการเกีย่ วกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรณีศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๑ (๔) มาตรา ๑๑ (๗) มาตรา ๔๘ (๑)
และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ในการอนุญาต เลขาธิการจะกาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้
ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตต้อง
(๑) เป็น บุคคลธรรมดา นิ ติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือนิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งมีสานักงานสาขาในประเทศไทย
(๒) เป็นคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม (๑)
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม (๑) ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนการอนุญาตในระยะเวลาสองปีก่อนวันขอรับอนุญาต
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และต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่สานักงานกาหนด โดยในกรณีบุคคลธรรมดาต้องไม่เป็นคน
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถด้วย
คณะบุคคลตาม (๒) ต้องมีข้อตกลงเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรับ ผิด ร่วมกันหรือแทนกั น
ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบเป็นคณะบุคคลนั้นต้องมีเงื่อนไขตามที่กาหนดในวรรคสองด้วย
ผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งรั บ รองเป็ น หนั ง สื อ ว่ า ตนมี เ งื่ อ นไขครบถ้ว นตามวรรคสองหรื อ วรรคสาม
แล้วแต่กรณี
คาขออนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๔ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตมี สิ ท ธิ ถื อ ครองที่ ดิ น ในเขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษเพื่ อ กิ จ การ
อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประกอบกิจการ มีกาหนดไม่เกินจานวน
ที่ระบุในแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : กลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แต่ละแห่งที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเริ่มประกอบกิจการภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการ ให้แจ้งเลขาธิการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ข้อ ๖ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญาตต้องประกอบกิ จการที่ไ ด้รั บ อนุญ าตเท่า นั้นและต้องใช้ป ระโยชน์
ในที่ดินโดยสอดคล้องกับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งจั ด ให้ มี ศู น ย์ จั ด การสิ น ค้ า อั จ ฉริ ย ะ ที่ ใ ช้ ร ะบบจั ด การและ
เทคโนโลยีขั้นสูง อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด
(๑) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สาคัญภายในศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ
สามารถเชื่ อ มต่ อ รวบรวม และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานประสานกั น
ได้โดยอัตโนมัติ เช่น Internet of Things
(๒) ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับควบคุมการทางานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ
ภายในศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ เพื่อบริหารจัดการสินค้าให้สามารถส่งต่อไปยังลูกค้าได้ด้วยวิธีการ
ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ให้ใช้ที่จัดเก็บ เช่น
Server, Data Center หรือ Co-location ที่ตั้งในประเทศไทย
(๓) ระบบออโตเมชั่นสาหรับการทางานในศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ เช่น ระบบนาทาง
สาหรับการขนย้ายสินค้า (Vehicle Navigation) รถขนย้ายสินค้าอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle)
ระบบหุ่นยนต์ (Robotics) สาหรับการทางาน ระบบตรวจจับอัตโนมัติ (Unmanned Monitoring)
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(๔) ระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทางาน เพื่อปรับปรุงการทางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ด้วยตัวเอง (Artificial Intelligent)
ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏต่อเลขาธิการว่าผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามเงื่อนไข
ตามข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับ
การกระทา แก้ไ ขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กาหนด หากผู้ได้รับอนุญาต
ไม่ปฏิบัติตามที่เลขาธิการได้มีหนังสือแจ้ง ให้เลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการ
ตามประกาศนี้ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
คณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

