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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 

 รายงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงภูมิหลังของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รูปแบบและลักษณะ

ตลอดจนการสร้างความร่วมมือของอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจากการศึกษา

พบว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เป็นรูปแบบของการพัฒนาเขตทาง

เศรษฐกิจรูปแบบหนึ่ง และอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกล่าวไว้ในตราสารของอาเซียนภายใต้ ASEAN 

Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016) โ ด ย

ได้กำหนดเป็นกรอบยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน กล่าวคือ (1) เรื ่องการสนับสนุนการกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนของสมาชิก (2) การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันภาครัฐ 

(3)  การแบ่งส่วนความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก (4)  การสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน และ (5) การเพิ่มความร่วมมือเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสมาชิก 

 ยุทธศาสตร์ทั้งห้าประการของอาเซียนเป็นตัวกำหนดกรอบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

สำหรับประเทศไทยมีแผนพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเด่นชัดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นแผน

ระยะยาวที่แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง แผนดังกล่าวเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ของอาเซียนที่

แสดงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการบูรณาการเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่

ในแผนดำเนินการ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีมาตรการส่งเสริมทางการค้าต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อาทิ มาตรการจูงใจทางภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กล่าวถึงประเด็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขาดกฎหมายแม่บทที่กำกับดูแลประเด็นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อความชัดเจนและ

สภาพบังคับในการแปลงแผนดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษลงสู่ภาคปฏิบัติ อีกทั้งประเด็นเรื่อง

องค์กรกำกับดูแลและบังคับใช้ให้นโยบายบังเกิดผลในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัด กล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่

มีองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่ทั ้งกำหนดนโยบายและตรวจสอบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นระบบ 

นโยบายว่าด้วยการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู ่ภายใต้อำนาจหน้าที ่ของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายในภาพรวม โดยมีหน่วยงานฝ่าย

บริหารอื่น ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI และกระทรวงอื่นเกี่ยวข้องใน

ประเด็นหลายละเอียดปลีกย่อย อาทิ การปรับใช้หรือการกำหนดมาตรการส่งเสริมทางการค้า ฉะนั้น

ภาพรวมเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย นโยบายและการ

กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยยังขาดกฎหมายหลักและองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่กำหนด

ทิศทางและวางกรอบการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทาง

ของอาเซียนที่จะตอบยุทธศาสตร์ในข้อที่ 2 ถึง 5  
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จากยุทธศาสตร์ของอาเซียนในเรื ่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษของไทยสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่ตอบสนองต่อ

ยุทธศาสตร์ของอาเซียน โดยรายงานวิจัยฉบับนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้  

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน 
• ประเทศไทยควรเร่งประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย

เป็นกฎหมายแม่บทที่ควบคุมแนวทางการดำเนินงานในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของไทย  

• แผนดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษควรบูรณาการ 
และจัดทำเป็นวาระของประเทศ โดยอาจให้อยู่ในลักษณะของแผนนิติบัญญัติ

แห่งชาติของรัฐสภาเพื่อวางเป็นกรอบนโยบายหลักให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตาม    

• มาตรการส่งเสริมหรือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะมาตรการ
ทางภาษี แต่ควรพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ทางการค้า อาทิ การลดขั้นตอน และ

การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเปิดช่องให้รัฐอาจใช้มาตรการป้องกัน 

หร ือมาตรการปกป ้องหากม ีกรณ ีจำเป ็นในการค ุ ้มครองอ ุตสาหกรรม

ภายในประเทศ รวมทั้ง ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม  

• การจัดทำระบบกฎหมายหรือมาตรการรองรับเป็นเพียง Soft Infrastructure ที่

จำเป็น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนยังจำเป็นต้อง

คำนึงถึง Hard Infrastructures ที่จำเป็นซึ่งเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว อาทิ การไฟฟ้า การประปา และถนน 

รวมทั้งระบบการขนส่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการทางธุรกิจ  

• การกำหนดบทบาทให้รัฐสภาเข้ามากำกับดูแลและตรวจสอบประเมินผลการ
ดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณของฝ่ายบริหาร 
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Executive Summary 

 

 

 

 This report addresses the historical developments of special economic zones 

(SEZs) in various forms and categories. It is examined that SEZ is one of the five economic 

zones and is at the heart of ASEAN economic integration, as stipulated in the 2016 ASEAN 

Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (ASEAN 

Guideline). This ASEAN instrument specifically sets out five major strategies for SEZs’ 

development and collaboration between member countries. Its strategies include the 

followings: (1) Promotion of clear development strategy, (2) Clarification and separation of 

roles and responsibilities of institutions, (3) Delegation of authority and ensure co-

ordination between SEZs and other institutions, (4) Provision of necessary resources and 

building strong institutional capacities, and (5) Increase ASEAN SEZ co-operation.  

 Those core strategies are key to the successful development and collaboration of 

SEZs between ASEAN member countries. With regard to Thailand’s current situations, the 

report then considers Thailand’s National Plan on SEZs, which began in 2015, and is clearly 

consistent with ASEAN Guidelines in relation to strategy 1 (Promotion of clear 

development strategy). Additionally, the report also examines a number of domestic 

legislations and legal measures i.e. tax incentives, which are relevant for the examination 

of the topic on SEZs. It is argued that the current legislations are largely ineffective and 

inadequate to take care issues of SEZs. Effective institutional support is another concern 

for Thailand. Institutions that support the implementation of laws legislated under the 

SEZs framework include a number of institutions, including Thailand’s Board of Investment 

and other ministries. It is argued that Thailand lacks strong institutional apparatus governing 

SEZs issues. The lack of institutional apparatus governing SEZs issues in Thailand may 

affect the country’s obligations under ASEAN Guidelines for SEZs Development and 

Collaboration, especially with regard to strategies (2) to (5)  
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 The report concludes with some policy recommendations that may enhance and 

strengthen Thailand’s SEZs development and collaboration with other ASEAN member 

countries, as shown below.   

 

 

Policy recommendations for Thailand’s SEZs development and 

collaboration 

• Thailand should work on drafting an act on special economic zones.  

• Thailand should also work on strengthening the National Plan on 

SEZs to reflect national needs and priorities.  

• Legal measures that aim to promote trade and investment should 

not be limited to areas, such as taxes. It should be broadened to 

cover other areas, such as trade facilitation, administered protection 

as well as other environmental exceptions.  

• Apart from designing laws and regulations, it is important for Thailand 

to work on infrastructure plan for SEZs development (e.g. electricity, 

water sanitation, highway projects, and transportation systems).  

• It is also recommended that the Thai Parliament should play a vital 

role in monitoring and overseeing the actions of government 

agencies and evolving as a mechanism to scrutinize and comment 

on government agencies.  
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TP    Technology Park 
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1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย  
  เมื่อปี พ.ศ. 2546 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 

(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ประกาศจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” หรือ 

ASEAN Community ภายในปี 2563 (2020) โดยสนับสนุน การรวมตัวและความร่วมมือในสามด้านหลัก

ได้แก่ ด้านการเมืองให้จัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political 

Security Community (APSC) ด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN 

Economic Community (AEC) และด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) และต่อมาในการประชุมสุดยอดผู ้นำ 

อาเซียนครั ้งที ่ 12 ในเดือนมกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู ้นำอาเซียนได้ตกลงให ้          

มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นเป็นภายในปี พ.ศ. 2558 (2015)1  

  การรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประเทศอาเซียน         

มีการจัดทำพิมพ์เขียวหรือแผนงานในเชิงบรูณาการในด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ (AEC Blueprint) เพื่อจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่  

 

 

1. การเป็นเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง  
(A Highly Integrated and Cohesive Economy)   

2. การเป็นอาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและมีพลวัต  
(A Competitive, Innovative and Dynamic ASEAN)  

3. การสร้างความเชื่อมโยง และความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มขึ้น  
(Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation)   

4. การเป็นภูม ิภาคที ่ม ีความสามารถในการปรับตัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน ให ้
ความสำคัญกับประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
(A Resilient, Inclusive, People-Oriented and People-Centred ASEAN)  

5. การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก  
(A Global ASEAN)  

 

 

 

																																																								
1 ดูวิวัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปวริศร เลิศธรรมเทวี และอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. (2557). 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, หน้า 9-12.  
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  แต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย การกำหนด

นโยบายระดับรัฐและการบัญญัติกฎหมายเพื่ออนุวัติตามพันธกรณีในลักษณะต่าง ๆ วางเป็นกรอบ

พันธกรณีสำหรับประเทศสมาชิก โดยมีกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่สมาชิกได้จัดทำขึ้นเป็นกลไก

ทางกฎหมายที่คอยขับเคลื่อนให้รัฐสมาชิกดำเนินการตามดังต่อไปนี ้ 

  ประการแรก การเป็นเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกันในระดับสูง จะนำไปสู่การใช้
กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทั ้งหมดเป็นอย่างเด ียวกัน (Harmonization of Rules and 

Regulations) ทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัด

มาตรการและข้อกีดกันต่าง ๆ รวมถึงการมีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า เงื ่อนไขการ

เคลื่อนย้ายบุคคลสัญชาติอาเซียน และประเภทบริการ และการลงทุนที่มีความเสรีมากขึ้น  

  ประการที่สอง การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรมและ  
มีพลวัตตามองค์ประกอบที่สอง ส่งผลต่อท่าทีของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศไทยในเวที

การค้าโลก และในหลากหลายประเด็น อาทิ เรื่องการจัดระบบการค้าให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่ง

รวมถึงการระงับข้อพิพาททางการค้าและการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และการคุ้มครอง

และส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

  ประการที่สาม การสร้างความเชื่อมโยง และความร่วมมือรายสาขาที่เพิ่มขึ้น อาเซียนมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาโครงสร้างขั ้นพื ้นฐานของประเทศในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน 

(Infrastructures) ระบบโทรคมนาคม  

  ประการที ่ส ี ่ การเป ็นภูม ิภาคที ่ม ีความสามารถในการปรับต ัว ครอบคลุมทุกภาคส่วน                
ให้ความสำคัญกับประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาเซียนมุ่งเน้นในเรื ่องการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยจะพัฒนากลุ ่มธุรกิจในทุกระดับโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายไปที่ธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ อาเซียนมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการ

ความร่วมมือต่าง ๆ เช่นโครงการริเริ ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียนในการลดช่องว่างแห่งการพัฒนา

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิก  

  ประการสุดท้าย การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก ซึ่งอาเซียนมุ่งเน้นการเชื ่อมโยงของ
อาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วยการประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค      

ให้มีท่าทีร่วมกัน และการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ เพื่อให้เครือข่ายการผลิต

และจำหน่ายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอื่นของโลก2  

 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นแนวคิดในการกระจายการพัฒนาไปสู่   

พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย

เป็นตัวนำการพัฒนา นอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที ่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพ          

																																																								
2 ดูเป้าประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้ AEC Blueprint 2025.  
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ในการแข่งขันของประเทศกำลังพัฒนาในเวทีการค้าโลก โดยอาเซียนได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวและ

รองรับเป็นแผนดำเนินงานในระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2025 ภายใต้พิมพ์เขียว หรือ AEC Blueprint 20253 

โดยพิมพ์เข ียวของอาเซ ียนได้ให ้ความสำคัญกับเร ื ่องการตรากฎหมายที ่ เก ี ่ยวก ับการใช ้บ ังค ับ                 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกฎหมายของแต่ละประเทศ

สมาชิกยังไม่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สาเหตุหนึ ่งเป็นเพราะระบบกฎหมายพื ้นฐาน         

ทางหลักการและระบอบการปกครองมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ฉะนั้น ในการประชุมสุดยอด

ผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 28 และ 29 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 8 กันยายน ค.ศ. 2016 

(พ.ศ. 2559) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาว ได้มีการสรุปจัดทำเป็นมต ิ    

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้ “แนวทางอาเซียนเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือเกี่ยวกับ

เขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ” (ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development 

and Collaboration: ASEAN Guidelines)4 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด ้านต่าง ๆ โดยเอกสารฉบับ

ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องเร่งดำเนินการ ฉะนั้น 

เพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน 

ตลอดจนเป็นการรองรับข้อผูกพันของไทยภายใต้ AEC Blueprint 2025 จึงเป็นที่มาและความสำคัญ  

ของการวิจัยในครั้งนี้  

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้  

 1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์กรอบกติกา กฎระเบียบ หรือพันธกรณีของอาเซียนที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 1.2.2  ศึกษาและวิเคราะห์ท่าที รวมถึงนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี ่ยวกับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 1.2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ระบบกฎหมายไทย ตลอดจนนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 1.2.4 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับประเทศไทยที่สอดคล้องตาม

แนวทางของอาเซียน 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 หัวข้อการศึกษาวิจ ัยนี ้จะจัดทำรายงานการวิจ ัย เร ื ่อง “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ           

ตามแนวทางของอาเซียน” โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

																																																								
3 ดู AEC Blueprint 2025.  
4 รายละเอียดของ ASEAN Guideline ฉบับดังกล่าวดูบทที่ 3 ของรายงานวิจัยฉบับนี้.  
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 1.3.1 รวบรวม วิเคราะห์ถึงนโยบาย แผน และกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐ ตลอดจนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ และตราสารอื ่น ๆ ของอาเซียนและภูมิภาคอื ่นของโลกที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา         

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน  

 1.3.2 ศึกษาถึงความสอดคล้อง ความเป็นหนึ ่งเดียวของกฎหมาย (Legal Harmonization)     

ในระดับอาเซียนในเรื่องการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน โดยวิเคราะห์ความพร้อม

ด้านกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้พันธกรณีและข้อตกลงตามกรอบประชาคม

อาเซียนที่เกี่ยวข้อง  

 1.3.3 วิเคราะห์ความพร้อมด้านกฎหมายของประเทศไทย เพื ่อเสนอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม     

หรือยกร่างกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน ตลอดจน

ประเด็นข้อกฎหมายที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค โดยระบุรายชื่อและประเด็นปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นรายฉบับ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขในแต่ละประเด็นปัญหาที่ปรากฏให้ชัดเจนขเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

กฎหมายภายในที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน ว่าควรพัฒนา            

ไปในทิศทางใดอย่างไร ภายใต้พันธกรณีและข้อตกลงตามกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยง

กับวาระการปฏิรูปประเทศ  

 1.3.4 เสนอแนะแนวทาง ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ต่อการกำหนดนโยบาย และมาตรการ

ทางกฎหมาย ตลอดจนกรอบกติกาและแนวปฏิบัติที่ควรดำเนินการร่วมกันในระดับประชาคมอาเซียน 

 1.3.5 จัดประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง ในกรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 

 1.3.6 จัดให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเรียนรู้กระบวนการวิจัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป  

 

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย  
สำหรับระเบียบวิธีวิจัยที ่จะใช้ในการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้จะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research Technique) คือการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ อาทิ การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของอาเซียน และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย รวมทั้ง

ตรวจสอบข้อมูลทุติยภูมิคือการทบทวนและรวบรวมเอกสารงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียด

ต่อไปนี้  

 

1.4.1 การวิจัยเอกสาร โดยเฉพาะการวิจัยกฎหมาย  
การวิจัยเอกสาร โดยเฉพาะการวิจัยกฎหมาย (Legal Research) ซึ่งจะวิเคราะห์บทบัญญัติ

กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับกรอบกติกาของอาเซียน นอกจากนี้ยังจะศึกษาวิเคราะห์เอกสารกฎหมาย
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ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มเอกสารกฎหมายของอาเซียนที่จะนำมา

ศึกษาได้เป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ กล่าวคือ  

เอกสารที่มีสภาพบังคับ (Hard Law) ซึ่งออกมาในรูปแบบของข้อตกลงในด้านต่าง ๆ กรอบ

ความตกลงประเภทนี้จะมีลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้องค์การ

การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี WTO 

ทุกประเทศจึงมีพันธกรณีภายใต้กรอบความตกลงต่าง ๆ ของ WTO ด้วย ฉะนั้นการกำหนดกรอบข้อตกลง

ทางการค้าของอาเซียนจึงมีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการของ WTO โดยปริยาย  

เอกสารที่ไม่มีสภาพบังคับ หรือ Soft Law ซึ่งออกมาในรูปแบบของกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกในประเด็นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตรด้านการพัฒนา      

ซึ่งแต่ละประเทศสมาชิกมีระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด และด้านการแข่งขัน       

ทางการค้าซึ่งยังเป็นประเด็นใหม่สำหรับภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น เอกสารประเภท Soft Law ของอาเซียน 

รวม 34 ฉบับ  

เอกสารที่ออกมาในรูปแบบผังดำเนินการตามพิมพ์เขียว หรือ Blueprint ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ 

(Plans of Action) ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้กรอบความตกลง (Hard Law) หรือกรอบความร่วมมือ (Soft 

Law) บรรลุผลของการรวมกลุ ่มประชาคมอาเซ ียน โดยไม ่ม ีสภาพบังค ับสมาชิกมากจนเก ินไป                

ผังดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนผัง (Roadmap) ให้สมาชิกดำเนินการตามแผนงาน อาทิ ข้อตกลงร่วมกัน

ด้านการค้าและศุลกากร ด้านการลงทุน แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงาน ด้านเหมืองแร่        

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สรุปได้ดังภาคผนวกที่ 1 ปัจจุบันอาเซียน ได้ออก

แผนดำเนินการระหว่างประเทศสมาชิกมาแล้วมากถึง 104 แผน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)  

นอกเหนือจากบทบัญญัติกฎหมายไทยและกรอบกติกาของอาเซียน ยังจะศึกษากรอบกติกา    

ของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที ่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะกรอบกติกาขององค์การการค้าโลก           

ซึ่งกรอบกติกาอาเซียนนำมาอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

กล่าวโดยสรุป การศึกษาวิจัยเชิงเอกสารจะนำไปใช้ในการแสวงหาคำตอบประเด็นเรื่องการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน 

 

1.4.2 การเก็บข้อมูลด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  

 การจัดสนทนาด้วยการประชุมกลุ่มย่อย หรือ Focus Group เป็นอีกวิธีที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็นกลุ่ม ซึ่งจะคัดเลือกจาก   

ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในประเด็นการวิจัย หรือสามารถให้ข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีจำนวนระหว่าง 15-20 คน ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสามกลุ่มดังต่อไปนี้  

(1) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่มีกฎหมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามกรอบกติกา
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ของอาเซียน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ 

เป็นต้น จำนวน 5 – 6 คน   

(2) ผู้ที่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อาท ิ
สภาหอการค้าไทย สภาผู้ส่งออกสินค้า สภาอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานให้คำปรึกษากฎหมาย หรือ

ตัวแทนผู้ประกอบการต่าง ๆ โดยจะเชิญตัวแทนภาคเอกชนดังกล่าวเข้าร่วมการสนทนาประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อรวบรวมข้อมูลและมุมมองของภาคเอกชนที่มีต่อภาครัฐในประเด็นการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

จำนวน 5 – 6 ท่าน  

(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอาเซียนจากสถาบันการศึกษา
และวิจัย โดยจะเล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่นักวิชาการด้านกฎหมายอาเซียน และกฎหมายระหว่างประเทศ 
จำนวน 5 – 6 ท่าน  

 ผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยจะได้ทราบถึง ประเด็นและผลกระทบต่าง ๆ สำหรับประเทศไทย

ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน 

 

1.4.3 การรวบรวมข้อมูลทางสถิติ   
ข้อมูลทางสถิติเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ชี้วัดถึงคุณภาพของงานวิจัย ฉะนั้น การวิจัยในครั้งนี้

ยังให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ อาทิ ข้อมูลด้านการส่งออก ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 

ฯลฯ ซึ่งจะจำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นการรวบรวมโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้เท่านั้น โดยเฉพาะองค์กรต่อไปนี้   

ข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ข้อมูลที่รวบรวมโดยธนาคารโลก กองทุน

สำรองระหว่างประเทศหรือ IMF หรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับ อาทิ WTO 

OECD เป็นต้น  

ข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์กรระดับภูมิภาค อาทิ ข้อมูลจากธนาคาร ADB ข้อมูลจากเลขาธิการ

อาเซียนซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน  

ข้อมูลที่หน่วยงานทางราชการเป็นผู้รวบรวม อาทิ รายงานผล ข้อมูลทางสถิติ และข้อมูลอื่น ๆ 

จากกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ์เป็นต้น  

การรวบรวมข้อมูลทางสถิติดังกล่าว จะใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนหลักการ เหตุผลและ

ข้อมูลการวิจัยให้มีน้ำหนักมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการวิเคราะห์ตอบคำถาม 

ในขอบเขตการวิจัยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน  

 

1.4.4 การวิเคราะห์เอกสารอื่น ๆ  
สำหรับการวิเคราะห์เอกสารอื ่น ๆ โดยเฉพาะที ่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)      

การวิจัยในครั ้งนี ้จะเลือกที่จะใช้ข้อมูลที ่เชื ่อถือได้เท่านั ้นตามแนวทางของ Oxford Standards for 
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Citation of Legal Authorities: OSCOLA ซึ ่งจำกัดข้อมูลที ่สามารถนำมาใช้ในการอ้างอิงได้เฉพาะ

ดังต่อไปนี้  

หนังสือ (Books) เป็นหนังสือที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค (Regional 

Integration) และเกี่ยวข้องกับอาเซียนและกฎหมาย ปัจจุบันมีหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย (ของผู้เสนอโครงการ) เป็นต้น และหนังสือชุด

การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนของ Cambridge University Press ที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ซึ่งมีการศึกษาประเด็นตามกรอบการค้าการลงทุนของ AEC ไว้อย่างครบถ้วน  

บทความในหนังสือ (Articles in Edited Book) เป็นหนังสือที่มีบรรณาธิการควบคุมคุณภาพ 

(Peer Review) อย่างเข้มข้น โดยการวิจัยนี้จะคัดเฉพาะ Edited Books ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

เท่านั้น  

วารสารวิชาการ (Journal Articles) โดยเฉพาะวารสารวิชาการที ่ได ้ร ับมาตรฐานระดับ

นานาชาติ อาทิ วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ SCOPUS, ISI, SJR ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของไทย (สกอ.) ให้

การรับรองว่าเป็นวารสารที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ หรือวารสารที่มีสำนักพิมพ์ที่มีชื ่อเสียง อาทิ 

Oxford University Press, Cambridge University Press หรือวารสารกฎหมายต่าง ๆ (Law Review) 

และวารสารในระดับชาติที่รองรับในฐานข้อมูล TCI ของไทย  

หนังสือพิมพ ์(Newspaper) โดยข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้จากหนังสือ 

รายงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือในวารสารวิชาการ หรือเป็นข้อมูล

อ้างอิงถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน และจะต้องเป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  

การวิเคราะห์เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิข้างต้นเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุน

การอ้างอิง ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสนับสนุนบทสรุปและข้อเสนอที่ได้จากการวิจัย โดย

จะนำมาใช้ในการตอบคำถามประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของ

อาเซียน 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นอกเหนือจากประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว การศึกษาในครั้งนี้

ยังคาดว่าจะเกิดผลพลอยได้ดังต่อไปนี้  

 1.5.1 รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนให้ได้ข้อเสนอ

ไปสู่การพัฒนากฎหมายภายในและการบูรณาการทางกฎหมายให้เกิดความสอดคล้องและความเป็น

เอกภาพของกฎหมาย (Legal Harmonization) ในระดับอาเซียน  

 1.5.2 ได้มาซึ ่งผลการวิจัยที ่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ         

ในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อตกลงและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและ
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ด้านการจัดทำและพิจารณาร่างกฎหมาย การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย ตลอดจนด้านการควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดิน  

 1.5.3 ส่งเสริมให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีบุคลากรในสายงานหลักและสายงาน

สนับสนุนด้านประชาคมอาเซียนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนในด้านกฎหมายในด้านประชาคมอาเซียน

และในด้านการวิจัยและการพัฒนากฎหมายด้านประชาคมอาเซียน กฎหมายด้านการรวมตัวในภูมิภาค

และกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะทีมงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและเครือข่ายในอาเซียน  

 

1.6 โครงสร้างรายงานวิจัย 
 รายงานวิจัยฉบับนี้แบ่งโครงสร้างการศึกษาออกเป็น 6 บทที่สำคัญ บทที่ 1 เป็นบทนำกล่าวถึง

หลักการและเหตุผลของการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ และประกอบด้วยที ่มาและความสำคัญของปัญหา 

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนวิธีดำเนินการวิจัยให้เป็นผลสำเร็จ 

 บทที่ 2 เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในบทนี้จะกล่าวถึง

ภูมิหลังของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) และวิเคราะห์กรอบความร่วมมือ

ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ในบทนี้จะให้ความสำคัญกับกรอบกติกาของอาเซียนภายใต ้

ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration ซึ่ง

เป็นเอกสารความร่วมมือของอาเซียนที่ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีผลผูกรัฐ

สมาชิกในเชิงนโยบายให้ปฏิบัติตาม โดยบทนี้จะศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์หรือกรอบความร่วมมือที่อาเซียน

ได้วางไว้ให้รัฐสมาชิกประสานความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว  

 บทที่ 3 วิเคราะห์นโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยในบทนี้จะวิเคราะห์ความสอดคล้องและเพียงพอของระบบกฎหมายไทยต่อกรอบ

กติกาของอาเซียนภายใต้ตราสารว่าด้วย ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) 

Development and Collaboration (2016)  

 บทที่ 4 วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม

แนวทางของอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์และผลกระทบในสามมิติที ่สำคัญ กล่าวคือ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบในเชิงการเมือง และผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อันกล่าว

ได้ว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบทั้งสามประการข้างต้น  

 บทที่ 5 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับประเทศไทยตามแนวทางของ

อาเซียน โดยในบทนี้ให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก

อาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 บทที ่6 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่
.................... 

2 
ความร่วมมือของอาเซียนเกี่ยวกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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2.1 บทนำ  
 การรวมกลุ่มของรัฐประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production-

Based) และก่อให้เกิดการหมุนเวียนสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานและทรัพยากรทั่วภูมิภาค

อาเซียน5 อาจกล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มของอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน คือ ลักษณะของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษแต่มีขนาด (Scale) ที่ใหญ่กว่า6  

แม้การรวมกลุ่มของอาเซียนจะถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ในรูปแบบหนึ่ง แต่ลักษณะของการ

รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคงมีความแตกต่างกันในเชิงทฤษฎีและ

รายละเอียดในทางปฏิบัติ การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของ

อาเซียนจึงมีความจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งศึกษาได้จาก

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป นิยามและความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนความ

แตกต่างของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) กับการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค 

(Regional Integration) บทนี ้จะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กรอบความร่วมมือของอาเซียนที ่

สนับสนุนให้รัฐสมาชิกร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยปรากฏภายใต้เอกสารสำคัญ ASEAN 

Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration7 โ ดยกรอบ

ความร่วมมือของอาเซียนฉบับดังกล่าวจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ในส่วนต่อไปของรายงานฉบับนี้ 

 

2.2 ลักษณะโดยทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษมีภูมิหลังมาอย่างยาวนาน และปรากฏอย่างเด่นชัดมาตั ้งแต่สมัยหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่รัฐประชาคมต่าง ๆ ต้องการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ย่ำแย่8 คำว่า “เขต

เศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zones: SEZs) มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดตั้งเขตพื้นที่เป็น

การเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการค้าและการลงทุน รวมทั้ง

การให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ อาทิ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม      

การบริการ หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ  

																																																								
5 เป้าประสงค์สำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียนคือการเป็นตลาดและฐานการผลิต

เดียวกันทั่วภูมิภาคอาเซียน ดูภูมิหลังและวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนใน ปวริศร เลิศธรรมเทว ี

และอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. 2557. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.  
6 ขอขอบคุณท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกษิต ภิรมย์ ซึ่งได้ให้มุมมองในประเด็นนี้.  
7 ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration, 28th – 

29th ASEAN Summit, Vientiane (6-8 September 2016).  
8 ดูประเด็นเรื ่องสภาพเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2 ใน Yong-Shik Lee. 2009. Reclaiming 

Development in the World Trading System. New York: Cambridge University Press.  
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จะเห็นได้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการออกมาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบาย

ภายในรัฐเพื่อยกเว้น (Exception) กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในทางการค้าและการลงทุน 

วัตถุประสงค์สำคัญ คือ จัดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเขตที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุน โดย

กฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศไม่อาจนำไปปรับใช้ในเขตพื้นที่ดังกล่าว9 ฉะนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษจึง

เป็นเรื่องการบริหารจัดการ และการกำหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรณีนี้

แตกต่างจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่ต้องมีการอนุวัติการกฎหมายเป็นการภายใน 

(Implementation)10 การศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความแตกต่างระหว่าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” กับการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของ

อาเซียนแบบ “ประชาคมเศรษฐกิจ”  

 

2.2.1 ความแตกต่างระหว่าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” กับ “ประชาคมเศรษฐกิจ”  

แม ้ว ่าเขตเศรษฐก ิจพ ิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) และประชาคมเศรษฐก ิจ 

(Economic Community)11 มักจะถูกกล่าวถึงในบริบทที่แตกต่างกัน แท้ที่จริงแล้วทั้งสองระบบเป็นการ

วางกรอบนโยบายและกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การเปิดเสรี (Liberalization) ทางการค้าและ

การลงทุน อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อ

พิจารณาจากมุมมองทางกฎหมาย ทั้งสองระบบก็คือการกำหนดมาตรการทางกฎหมายทั้งปวงให้เอื้อต่อ

การเคลื่อนย้ายเสรีของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) อันเป็นวัตถุที่ประสงค์เดียวกัน 

หากจะมีความแตกต่างบางประการ กล่าวคือ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป12 หรือตลาดร่วมละติมอเมริกา เป็นการจัดวางกรอบนโยบายและ

กฎหมายในระดับภูมิภาค ในขณะที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจะให้ความสำคัญกับการจัดวางกรอบ

นโยบายและกฎหมายภายในรัฐ  

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ดังเช่นกรณีของสหภาพยุโรป จะต้องอาศัยการถ่ายโอน

อำนาจอธิปไตยของรัฐ (Sovereignty)13 ไปยังองค์กรกลางที่จะบังคับใช้บรรดากฎเกณฑ์ของประชาคม 

																																																								
9 Silviu Costachie. (2009). ‘Free Zones, Some Theoreitcal Aspects’. Analysis of University of 

Craivora: Series Geography, 11: 138-146.  
10  Christopher B. Roberts. 2012. ASEAN Regionalism: Cooperation, values and 

institutionalization. London: Routledge.   
11 อันที่จริงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของรัฐประชาคมอาเซียนมีลักษณะคล้ายคลึงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง

ยังพัฒนาไปไม่ถึงการรวมกลุ่มที่เป็น Common Market.   
12 ความเป็นมาของสหภาพยุโรปสามารถดูเพิ ่มเติมใน Klaus-Dieter Borchardt. (2010). The ABC of 

European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 11-14.   
13 Chris Bickerton. 2016. The European Union: A Citizen’s Guide. London: Pelican.  
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(Acquis Communautaire) เพื่อขับเคลื่อนประชาคม และรัฐสมาชิกย่อมจะต้องปรับเปลี่ยนท่าทีและ

มาตรการทางกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับแนวนโยบายร่วม (Common Policy) ของ

ประชาคมซึ่งจะส่งผลกลับมาที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ กรณีนี้อาจแตกต่างกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่ยังมีลักษณะการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ และรอการพัฒนาไปในแต่ละประเด็น14 แต่

สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐซึ่งมีอำนาจอธิปไตยที่จะกำหนด

รูปแบบและทิศทางตามความเหมาะสมและตามดุลยพินิจของตน กล่าวคือ รัฐย่อมมีอิสระ (Autonomy) 

ในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย อันเป็นลักษณะประการสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะแตกต่าง

จากประชาคมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยเป็นรูปแบบการจัดวาง

มาตรการทางกฎหมายที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากต้นแบบ (Paradigm) สำคัญที่เกิดและพัฒนาขึ้นราว

สงครามโลกครั้งที่สอง (World War II) อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกประสบกับสภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจ  

สหภาพยุโรปซึ่งพัฒนามาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: 

EEC)15 ได้อาศัยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาแนวนโยบายร่วมซึ่ง

พัฒนาไปสู่สหภาพยุโรปในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า การรวมกลุ่มของยุโรปเป็นแรงบันดาลใจให้บรรดาประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสถาบันทางกฎหมายของประชาคมอาเซียนนั้นมีข้อจำกัดบางประการ ระบบ

กฎหมายประชาคมของอาเซียนยังไม่ตกผลึกและพัฒนาขึ้นดังเช่นสหภาพยุโรป16 อาเซียนไม่มีองค์กร

บังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป (EU Commission)17 ทำให้

การบังคับใช้บรรดากฎเกณฑ์ของอาเซียนยังคงอยู่ภายใต้อำนาจโดยบริบูรณ์ของรัฐสมาชิก ข้อจำกัดเหล่านี้

ของอาเซียนทำให้ความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายของประชาคมอาเซียนลดลง ในขณะที่รัฐสมาชิกอาเซียน

ทั้งหลายยังคงให้ความไว้วางใจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบดังกล่าวในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศต่อไป  

																																																								
14 กรณีนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้อาเซียนถูกมองว่ายังพัฒนาไปไม่ถึงระดับประชาคมเศรษฐกิจ (Economic 

Community).  
15 ความเป็นมาของสหภาพยุโรปสามารถดูเพิ ่มเติมใน Klaus-Dieter Borchardt. (2010). The ABC of 

European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 11-14.   
16 ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี และอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. 2557. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระบบกฎหมาย

ไทย. กรุงเทพฯ .   
17 Chris Bickerton. 2016. The European Union: A Citizen’s Guide. London: Pelican.  
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 ลักษณะของเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจสรุปได้เป็น 5 รูปแบบที่สำคัญ กล่าวคือ (1) Industrial Park 

(IP) (2) Special Economic Zones (SEZs) (3) Eco-Industrial Park (EIP) (4) Technology Park (TP) 

และ (5) Innovation District (ID) ดังรูปภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของเขตเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ  

 

รูปภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ 

 

 

 Industrial Zones (IP) หรือนิคมอุตสาหกรรม เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่รัฐจัดให้เขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม และจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

ในการประกอบธุรกิจ อาทิ ถนน การขนส่ง ไฟฟ้าและประปา รวมทั้ง โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกัน

ขึ้นเป็นเขตอุตสาหกรรม  

 Special Economic Zones (SEZs) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นประเด็นในการวิจัยใน

ครั้งนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการจัดให้พื้นที่พื้นหนึ่งเป็น

เขตเศรษฐกิจที่กฎหมาย กฎระเบียบหรือนโยบายทางการค้า ที่เรียกว่า “Trade Laws” อาจแตกต่าง 

หรือได้รับยกเว้นจากที่บังคับใช้ภายในประเทศ โดยทั่วไปจะเป็นการยกเว้นมาตรการทางภาษี อาทิ 

ศุลกากร อากร หรือการยกเลิกการจำกัดปริมาณสินค้าขาเข้า เป็นต้น  

 Eco-Industrial Park (EIP) หรือนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ในรูปแบบนี้มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องการสงวนและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหนักไปที่ความ

รับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือการผสมผสานทฤษฎีว่าด้วย Corporate 

Social Responsibility (CSR) ในการดำเนินธุรกิจ และการประกอบธุรกิจจำต้องคำนึงถึงผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม  

 Technology Park (TP) หรือเมืองเทคโนโลยี เป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
ปรากฏอย่างเด่นชัดในช่วงศตวรรษที่ 21 หรือสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เมือง 

Silicon Valley ที่มีการก่อตั้งบริษัทและองค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำของโลก  

 Innovation Districts (ID) หรือเขตนวัตกรรม เป็นรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจรูปแบบ
สุดท้ายที่ปรากฏในปัจจุบัน โดยเน้นหนักไปที่องค์กรทางธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจเป็น

สำคัญ  

Economic Zones 

Industrial Parks 

(IP) 

Special 

Economic Zone 

Eco-Industrial 

Park 

Technology 

Park 

Innovation 

Districts 
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ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รูปแบบของเขตเศรษฐกิจ สาระสำคัญ หมายเหต ุ
1. Industrial Parks การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมีสาธารณูปโภคขั้น

พื ้นฐานที่สำคัญที ่รัฐจัดไว้ให้ อาทิ ไฟฟ้า ประปา 

ถนน และระบบการขนส่ง เป็นต้น  

นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 

2. Special Economic Zones เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที ่ม ีการยกเว ้นกฎระเบียบ

ทางการค้าเฉพาะในเขตพื้นที่ที ่กำหนดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

ให้ประโยชน์ในเชิงมาตรการทาง

ภาษ ี

3. Eco-Industrial Parks  เน้นหนักไปที่ความรับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือเรื่อง CSR  

อาทิ ธ ุรก ิจเก ี ่ยวก ับพล ังงาน

สะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม 

4. Technology Parks  เป็นการก่อตัเ้ขตธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลย ี ตัวอย่างเช่น Silicon Valley ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

5. Innovation Districts เน้นหนักไปที่องค์กรทางธุรกิจที่อาศัยนวัตกรรมใน

การประกอบธุรกิจเป็นสำคัญ 

ตัวอย่างเช่น 22@Barcelona ใน

ประเทศสเปน  

 

 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนในรายงานวิจัยฉบับนี้จำเป็นต้องกำหนด

ทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจว่าควรจะพัฒนาไปในลักษณะใดตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นอันจะได้กล่าว

ต่อไป  

 

2.2.2 ต้นแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษของบรรดาประเทศอาเซียนรวมถึงประเทศไทยนั้นได้รับแรงบันดาลใจจาก

ต้นแบบที่หลากหลาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดและอาเซียนได้นำมาเป็นแบบในการศึกษาเพื่อพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษของไอร์แลนด์18 ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษสมัยใหม ่(Modern Special Economic Zone) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาต่อมา  

เขตเศรษฐกิจพิเศษของไอร์แลนด์ดังกล่าวปรากฏในสมัยปี ค.ศ.1958 เรียกว่า “Shannon Free 

Zone” ตั้งอยู่บริเวณสนามบินนานาชาติ Shannon (Shannon International Airport) ในขณะที่เขต

เศรษฐกิจแห่งนี้เกิดขึ้น19 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปยังอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวและยังไม่มีบทบาทเท่าใดนัก 

																																																								
18 A. Abelaira. (2004). ‘Ireland’s economic welfare miracle: What is the Celtic tiger?’ Celtic 

Countries Magazine. เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นต้นแบบอีกตัวอย่างหนึ่งคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนโดยเฉพาะเมือง 

Shenzhen ด ู  Y. Feng and W. Gui. 2007. Special economic zones and competitiveness. Asian 

Development Bank; and S. Deheng. 2006. Special economic zones and economic growth in China. 

Cambridge: Cambridge University Press. ขอขอบคุณข้อมูลและมุมมองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์ 

ขำอ่อน.  
19 Ibid.  
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Shannon Free Zone นี้จึงมีบทบาทที่สำคัญในฐานะช่องทางที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้าสู่

บรรดาประเทศทั้งหลายในทวีปยุโรป ในเวลานั้นรัฐบาลได้วางมาตรการทางกฎหมายและมาตรการที่มิใช่

กฎหมาย อาทิ ประโยชน์ทางภาษีอากร (Tax Incentives) การให้ความช่วยเหลือด้านอสังหาริมทรัพย์ 

และสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ (Property Rights) อีกทั้งยังมีการฝึกฝนแรงงาน (Labour) 

ให้มีความพร้อมต่อการรองรับการไหลเข้ามาของปัจจัยทางเศรษฐกิจ  

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกรณีที่ปรากฏใน Shannon Free Zone อาศัยการ

ปรับนโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายภายในของรัฐ 3 กล่าวคือ  

• ประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) 

• สิทธิพิเศษในอสังหาริมทรัพย์ (Property Rights)  

• แรงงานที่ตอบสนองรองรับต่อตลาด (Labour)  

Shannon Free Zone มีความโดดเด่นทางด้านการค้าบริการหากพิจารณาเปรียบเทียบกับส่วน

แบ่งทางการตลาดในลักษณะอื่น การค้าสินค้ากลับมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย กล่าวคือ ร้อยละ 3 ของรายได้

ทั้งหมด ในแต่ละปีเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ทำรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนโดยประมาณ 2.5 ล้าน

เหรียญ20 แม้ว่าบทบาทของ Shannon Free Zone จะลดลงซึ่งทำให้เขตกลับกลายเป็นที่รู ้จักของนัก

ลงทุนไม่มาก Shannon Free Zone แห่งนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็น

ตัวเร่งให้เกิดการก่อตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะเดียวกัน บทบาทและความสำคัญของ 

Shannon Free Zone ที่ลดน้อยลง อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกดิขึน้ของประชาคมเศรษฐกจิยโุรป21 

ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและการเข้าสู่ตลาดของบรรดาประเทศในยุโรปผ่านทางประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

(รวมถึงสหภาพยุโรปในปัจจุบัน)สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่มากกว่าการอาศัยเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ  

ในขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจเป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในฐานะกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศในยุโรป ประชาคมเศรษฐกิจกลับเป็นกลไกที่ได้รับความสำคัญค่อนข้างน้อยและเขต

เศรษฐกิจพิเศษกลับเป็นกลไกที่ได้รับความสำคัญค่อนข้างมากจากบรรดาประเทศทั้งหลายในแถบเอเชีย 

ความแตกต่างดังกล่าวนี้อาจทำความเข้าใจได้จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาที่

ประเทศตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคม  

ภายใต้การตระหนักรู้ของบรรดาประเทศในเอเชีย ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) ซึ่งแพร่เข้า

มาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนออกมาในรูปแบบหลากหลาย อาทิ การค้าที่ขาดดุลกับ

ประเทศมหาอำนาจในยุโรป การเข้ามาแสวงประโยชน์อันเกินควรของนักลงทุนต่างด้าว การสูญเสีย

																																																								
20 The World Bank Group (2008). Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, 

and Implications for Zone Development Washington: The Office of the Publisher – The World Bank, 

30.  
21 Chris Bickerton. 2016. The European Union: A Citizen’s Guide. London: Pelican.  
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ดินแดน ตลอดจนการสูญเสียอำนาจอธิปไตย ปมด้อยทางประวัติศาสตร์เหล่านี้นำไปสู่แนวคิดการหวงกัน

อำนาจอธิปไตยของประเทศโลกที่สาม รวมทั้งประเทศโลกที่สามในอดีต อาทิ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ 

กล่าวอีกนัยหนึ่งแนวคิดชาตินิยม (Nationalism) รวมถึงแนวคิดป้องกันผลประโยชน์ (Protectionism) 

ของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การบูรณาการระบบกฎหมายในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก 

ด้วยเหตุที่ว่าจากทฤษฎีปฏิบัติการนิยม (Functionalism) ระบบกฎหมายประชาคมจะเกิดขึ้นด้วยการถ่าย

โอนอำนาจอธิปไตยไปสู่องค์กรกลางดังเช่นกรณีของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้าง

สูงในบริบทของอาเซียน  

 ขณะที่การบูรณาการระบบกฎหมาย (Legal Harmonization) ของอาเซียนยังคงดำเนินไปอย่าง

เชื ่องช้า แนวปฏิบัติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนภายหลังปี 2015 ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที ่บรรดา

สนธิสัญญาแม่บทของอาเซียนมีผลบังคับใช้ สะท้อนให้เห็นฉันทามติโดยปริยายที่ยอมรับการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษในฐานะระบบที่คู่ขนานไปกับการบูรณาการระดับภูมิภาค โดยฉันทามติดังกล่าวเกิดขึ้น

จากการที่การจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นระบบที่เหมาะสมและชอบธรรมหากพิจารณาจาก

แนวคิดที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ (Protectionism) และแนวคิดที่มุ่งต่อการเปิดเสรี (Liberalism) 

โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้  

ภายใต้แนวคิดแบบ Protectionism สามารถพิจารณาได้จากหลายแง่มุม สำหรับแง่มุมทางด้าน

การเมืองและความมั่นคง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความชอบธรรมในสายตาของรัฐสมาชิกอาเซียน

ด้วยเหตุที่ว่ารัฐอาเซียนยังคงมีอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการวางแนวนโยบายและกำหนด

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ตัวอย่างที่ชัดเจนของประเทศ

สมาชิกอาเซียน คือ การวางข้อจำกัดเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายที่ดินและ

กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของคนต่างด้าวของเกือบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้22 ประเทศลาว

และพม่ามีความโดดเด่นในด้านการจำกัดสิทธิในด้านนี้ แม้กระทั่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่

ค่อนข้างเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจ บรรดากฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของประเทศซึ่งอาจมิได้

กำหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงก็มักที่จะนำไปสู่การกีดกันสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้ามาถือครองที่ดิน

ภายในประเทศเช่นกัน ในส่วนประเทศไทยมีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่าง

ด้าวโดยกำหนดห้ามคนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นการทั่วไป แต่อนุญาตได้เฉพาะ
																																																								

22 จากประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบว่าแนวคิดจำกัดสิทธิถือครองที่ดิน

ของคนต่างด้าวพัฒนามาจากความเกรงกลัวชาวต่างชาติที่อาจฉวยโอกาสแย่งการถือครองที่ดินจากคนชาติของตน บรรดา

ผู้นำของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมองว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คือการซ้ำรอยของการล่าอาณานิคมซึ่งเป็นปม

ด้อยทางประวัติศาสตร์ของบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดจำกัดสิทธิถือครองที่ดินของคนต่างด้าวจึง

เป็นแนวคิดที่เกิดและพัฒนาขึ้นหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการถือครองที่ดินใน

รูปแบบต่าง ๆ และเห็นถึงความจำเป็นในการจำกัดสิทธิดังกล่าวของคนต่างด้าว วิธีคิดดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง

แนวคิดหลังอาณานิคม (post-colonialism) ซึ่งเป็นหลักการที่มีแรงผลักทางการเมืองและความมั่นคงและมักซ่อนตัวอยู่

เบื้องหลังการวางกรอบนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของบรรดาประเทศอาเซียน.  
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บางกรณี เช่น นักลงทุนที ่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

กฎหมายให้อำนาจ BOI อนุญาตให้นักลงทุนต่างด้าวถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 4 

และ 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 252023 แต่การถือครองดังกล่าวก็มีข้อจำกัดกล่าวคือ

ถือครองได้จนกว่าจะครบระยะเวลาการลงทุน  

ข้อจำกัดการถือครองกรรมสิทธิ์ของคนต่างด้าวเป็นตัวอย่างหนึ่งของการกีดกันสิทธิที่ชอบด้วย

กฎหมายภายใต้บริบทของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะที่มาตรการทางกฎหมายลักษณะเดียวกัน

นี ้อาจขัดต่อหลักการปฏิบัติเยี ่ยงคนชาติ (National Treatment) ภายใต้หลักกฎหมายประชาคม24 

กล่าวคือคนชาติมีสิทธิที่ดีกว่าในการถือครองกรรมสิทธิ์เหนืออสังหาริมทรัพย์ จะพบว่าอนุสัญญาว่าด้วย

การลงทุนของอาเซียนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ACIA25 และ AIA26 ก็มีหลัก National Treatment เช่นกัน27 

แต่ทว่าหลักการนี้ขาดสภาพบังคับภายใต้ระบบกฎหมายของประชาคมอาเซียน ดังนั้นการออกบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเรื ่องการถือครองที่ดินย่อมเป็นเรื ่องที่ขัดต่อกฎหมายของ

อาเซียนแต่ในขณะที่มาตรการเดียวกันนี้ยังคงเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ   

นอกจากแง่มุมทางด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งให้ความชอบธรรมกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษดังกล่าวข้างต้น หากพิจารณาจากแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวคิด Protectionism การจัดตั้ง

และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีความชอบธรรมเช่นเดียวกัน ภายใต้บริบทของการจัดตั้งและพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมีดุลยพินิจในการวางกรอบนโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายเกี ่ยวกับเศรษฐกิจในขอบเขตที ่เป ็นไปได้และเหมาะสมกับกำลังความสามารถของคน

ภายในประเทศ แทนที่รัฐสมาชิกจะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างหนักต่อผู้ประกอบรายเล็กและรายย่อย (SMEs) เพราะผู้ประกอบการเหล่านี้จะไม่มีเวลาปรับตัว 

ประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิพิเศษจะได้กล่าวไว้ในบทที ่4 ต่อไป  

																																																								
23 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2551 เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็นที่ตั้ง

สำนักงานและที่พักอาศัย  
24 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ “National Treatment” principle เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศดูคำอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน สุรเกียรติ์ เสถียรไทย. 2554. 

บทบาทของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน; และทัชชมัย ทองอุไร. 2554. แกตต์
และองค์การการค้าโลก (WTO). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.  

25 ASEAN Comprehensive Investment Agreement, signed in Manila, the Philippines (23 August 

2007) (ACIA).  
26 Framework Agreement on the ASEAN Investment Area, signed by Economic Ministers on 7 

October 1998.  
27 ดูคำอธิบายในปวริศร เลิศธรรมเทวี. (2558). ‘การอนุวัติกฎหมายไทยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ว่าด้วยการลงทุน’. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 13(2), 145-162.   
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การเปิดเสรีภายใต้ระบบ Zoning28 หรือการกำหนดประเภทของกิจการที่ไดร้ับการสนับสนุนจาก

รัฐภายใต้รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังคงช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่อไปได้และใน

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อย (SMEs) ก็ยังคงได้รับการคุ้มครองและในขณะเดียวกันก็มี

ความตื่นตัวต่อการเข้ามาของผู้ประกอบการจากต่างประเทศและมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา

ศักยภาพของตนเองและกิจการภายในเวลาอันควรต่อไป  

หากพิจารณาประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแง่มุมทางด้านสังคม อาทิ การคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิแวดล้อม และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศ 

ล้วนเป็นประเด็นที่นักอนุรักษ์นิยม (Conservationist) รวมถึงผู้สงวนท่าที (Reservationist) มักจะกล่าว

อ้างเพื่อโต้แย้งการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ29 จะพบว่า ภายใต้การจัดตั้งและพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษรัฐยังคงมีอิสระ (Autonomy) ที่จะวางกรอบนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ส่งเสริม

ให ้เขตเศรษฐกิจพ ิเศษสามารถพัฒนาต่อไปได ้ และในขณะเด ียวก ัน การพัฒนาเช ่นว ่าก ็จะไม ่

กระทบกระเทือนต่อบริบททางสังคม เพราะการกำหนดกรอบนโยบายและกฎหมายสามารถกระทำได้ด้วย

การหลีกเลี่ยงบริบทที่สุ่มเสี่ยง (Sensitive Contexts/Zones) ต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนบางกลุ่ม30 

อาทิ รัฐอาจแสวงหาพื้นที่สำหรับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่เหมาะสม อยู่ห่างไกลจากแหล่ง

ชุมชนหรือบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Endangered Species)31 ความยืดหยุ่นของเขต

เศรษฐกิจพิเศษย่อมเอื้อให้รัฐสามารถวางกรอบนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และคุ้มครองบริบททางสังคมควบคู่กันไปได้  

นอกจากความเหมาะสมภายใต้แนวคิด Protectionism ดังกล่าวมาข้างต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยังเหมาะสมภายใต้แนวคิด Liberalism32 ในหลายแง่มุมด้วยกันดังจะได้กล่าวพอสังเขปดังนี้  

การพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้แนวคิดการเปิดเสรี (Liberalism) นั้นรายงานฉบับนี้จะได้

พิจารณาตามคุณสมบัติของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้การวิเคราะห์เชื่อมโยงกับทฤษฎีกฎหมายชัดเจน

ยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จะได้แยกพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป็นสองฐานะด้วยกัน กล่าวคือ  

 

																																																								
28 The World Bank’s Facility for Investment Climate Advisory Services. 2008. Special Economic 

Zones: Performance, Lessons Learned and Implications for Zone Development. Washington D.C., 

World Bank Group.  
29 ประเด็นเรื่องผลกระทบด้านสังคมจะได้วิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปในบทที่ 4.   
30 ต ัวอย ่างเช ่นกรณ ีของประเทศพม ่าด ู  Cristina Donateo. (2017). Special Economic Zones and 

Human Rights Violations in Myanmar. Myanmar: Heinrich Boll Stiftung.  
31 ตัวอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศลาวดู Environmental Investigation Agency. 2015. Laos’ 

special economic zone a black hole for illegal wildlife trade. Washington D.C., USA.  
32  Gilles Campagnolo (ed). 2016. Liberalism and Chinese Economic Development: 

Perspectives from Europe and Asia. London: Routledge.  
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ฐานะแรก – เขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะส่วนประกอบที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  

ฐานะที่สอง – เขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจ (Economic Unit) ที่

สามารถแข่งขันกับหน่วยอื่นได้โดยลำพัง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

แต่ละรูปแบบ ซึ่งได้แก่ Export-Processing Zone, Freeports, Enterprise zones, 

Single Factory EPZ, specialized zones และ free trade zones (FTZs) สามารถ

มีบทบาทต่อแนวคิดการเปิดเสรีด้วยการปฏิบัติการภายใต้ฐานะทั้งสองดังกล่าวมา  

 

 

 ในฐานะแรก เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเป็นส่วนประกอบที ่ขับเคลื ่อนระบบเศรษฐกิจทั ้งใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค เมื่อพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละประเภทก็จะพบว่ามีบทบาทและ

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่นประเทศ X จัดตั้ง Science/Technology Park ซึ่งจะช่วยเร่งให้

เกิดการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่ผลบั้นปลายก็คือการได้ผล

งานที่สามารถจดสิทธิบัตรได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ X เอง และนำไปสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจในเวลาต่อมา ในขณะเดียวกันประเทศ X ก็ยังมี Urban Enterprise Zones ซึ่งอาจจะได้

ประโยชน์จาก Science/Technology Park และยังมีบทบาทในการดึงดูดนักลงทุนจากทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศให้เข้ามาประกอบกิจการ ทำให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนภายในและการไหลเวียนของ

เงินทุนจากภายนอกเข้าสู่ประเทศมากขึ้น ในขณะที่ Science/Technology Park สามารถให้ประโยชน์

โดยตรงต่อประเทศด้วยการเติมเต็มและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศ X Urban 

Enterprise Zones ก็มีบทบาทเติมเต็มระบบเศรษฐกิจภายในของรัฐให้สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้นเช่นกัน เขต

เศรษฐกิจทั้งสองย่อมจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยังเอื้อต่อการไหลเวียน

ของปัจจ ัยการผลิตภายในภูม ิภาค ทั ้งหมดมีส ่วนเก ื ้อหนุนต่อการเป ิดเสร ี (Liberalization) ทั ้ง

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในบั้นปลาย  

 ในฐานะที ่สอง เขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเป็นหน่วยย่อยที ่ม ีความเป็นเอกเทศที ่สามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่แห่งอื่นได้นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมักจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง

แนวนโยบายบางประการของรัฐ ทว่าบ่อยครั้งด้วยกันที่เขตเศรษฐกิจพัฒนาและขยายตัวจนกลายเป็น

องค์กร (entity หรือหน่วยทางเศรษฐกิจ (economy) ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรหรือหน่วยทาง

เศรษฐกิจแห่งอื่น ซึ่งได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือแม้กระทั่งรัฐต่างด้าว 

ตัวอย่างของเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้ได้แก่ Shen Zhen ของประเทศจีน Cheju Island ของประเทศ

เกาหลี เป็นต้น  

 นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังเห็นว่าไม่ควรจำกัดขอบเขตการวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะเขต

เศรษฐกิจพิเศษด้วยกันเองเท่านั้น เพราะการจำกัดกรอบดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์
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ภาพรวมและการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาว สมมติฐานที่สำคัญก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษ(ซึ่งโดยทั่วไปมักจะ

จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านดังกล่าวมาข้างต้น)อาจพัฒนาไปสู่หน่วยทางเศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่ง

เขตการปกครองพิเศษ (special administrative zone) ที ่ม ีบร ิบทครอบคลุมถึงแนวนโยบายทาง

การเมืองและสังคมได้ด้วย (กล่าวคือเป็นการลื่นไหลจากบริบททางเศรษฐกิจตามทฤษฎีปฏิบัติการนิยม

แนวใหม่33) จากสมมติฐานดังกล่าวนี้เองรายงานฉบับนี้เห็นควรที่จะกล่าวถึงเขตการปกครองพิเศษบาง

แห่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮ่องกงและมาเก๊า34 หรือแม้กระทั่งรัฐอธิปไตยบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประเทศสิงคโปร์และประเทศมอลต้า ซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย การจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยสามารถอาศัยรูปแบบเหล่านี้กรณีศึกษาหรือแรงบันดาลใจก็ได้ กล่าวคือ

อีกนัยหนึ่งก็คือหากรัฐบาลให้การสนับสนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจพัฒนาเป็น Shen 

Zhen in Thailand, Cheju in Thailand, Hong Kong in Thailand, Malta in Thailand ห ร ื อ 

Singapore in Thailand นั่นเอง อย่างไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยยังไม่เคย

อาศัยรูปแบบเหล่านี้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแต่อย่างใด  

หากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเขตการปกครองพิเศษดังกล่าวมาข้างต้น 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อทั้งประเทศและภูมิภาคในประการที่สำคัญ  

สำหรับผลประโยชน์ต่อประเทศไทยเองนั้น เขตเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวสามารถเป็นสนาม

ทดลองขนาดย่อมสำหรับการวางแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่เสรี กล่าวคือรัฐสามารถลองผิด

ลองถูกได้ในระดับหนึ ่งก่อนที ่จะนำแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไปปรับใช้ใน

ระดับประเทศ นอกจากนี้สำหรับประเทศที่ยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นนั้นอาจอาศัยเขต

เศรษฐกิจพิเศษในการแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยกันเองหรือแข่งขันกับกับประเทศอื่น ๆ  

สำหรับผลประโยชน์ต่ออาเซียนเองนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสบความสำเร็จนั้นมิได้ให้

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น หากยังให้ประโยชน์ในระดับภูมิภาค อาทิ การช่วยดึงฐาน

																																																								
33 จากสมมติฐานของทฤษฎีปฏิบัติการนิยมแนวใหม่ (neo-functionalism) การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิภาพย่อมสามารถพัฒนาสู่การขยายตัวในด้านอื่นๆอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยทั่วไปทฤษฎีปฏิบัติการนิยมแนวใหม่

มักใช้สำหรับอธิบายปรากฏการณ์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ตรรกะเดียวกันนี้ก็ยังเป็น metaphor ที่

สามารถใช้คาดการณ์ผลพวงที่อาจเกิดจากการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศเช่นเดียวกัน สำหรับ

รายละเอียดนอกเหนือจากนี้สามารถพิจารณาได้จากบทต่อไป    
34 Hong Kong และ Macau นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกำหนด zone ดังเช่นกรณีของ special economic zone 

หากเป็นเขตการปกครองพิเศษ (special administrative zone) ที่เคยอยู่ภายใต้อาณัติของประเทศมหาอำนาจอังกฤษ

และโปรตุเกสมาก่อน อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกันของทั้งสองรูปแบบ (special economic zone และ 

special administrative zone  (อีกทั้งด้วยความเป็นไปได้ที่รูปแบบแรกอาจจะพัฒนาเป็นรูป แบบที่สองได้นั้น รายงาน

ฉบับนี้จึงเห็นควรที่จะวิเคราะห์ special economic zone ด้วยการเชื่อมโยงไปยังรูปแบบ special administrative 

zone ด้วยในงานวิจัยฉบับนี้   
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การผลิตเข้าสู่ภูมิภาคซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในเวลา

ต่อมา     

ข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเหมาะสมและ

ชอบธรรมภายใต้แนวคิด Protectionism และแนวคิด Liberalism ในเวลาเดียวกัน การจัดตั้งและพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นแนวคิดที่สามารถเกิดขึ้นและพัฒนาได้จริงภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศ

สมาชิกอาเซียนซึ่งมีความย้อนแย้ง กล่าวคือประเทศสมาชิกอาเซียนมีความปรารถนาที่จะเปิดเสรี แต่ก็

ยังคงแสดงข้อกังขาต่อการเปิดเสรี กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นทางสายกลางที่สามารถ

สร้างความพึงพอใจให้แก่บรรดารัฐสมาชิกโดยถ้วนหน้า    

 

2.3 กรอบกติการะหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 การศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนยังจำเป็นต้องมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับกรอบกติการะหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง

สามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ กรอบกติการะหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทาง

กฎหมายตามหลักการกฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา กับ กรอบกติการะหว่างประเทศที่ไม่มีผลผูกพันทาง

กฎหมาย  

 

2.3.1  กรอบกติกาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
การจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการดำเนินกิจการที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของรัฐโดยแท้

ตามหลักว่าด้วยอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ (Principle of State Sovereignty) ซึ่งกำหนดยอมรับอำนาจโดย

บริบูรณ์ของรัฐในการดำเนินการเหนืออาณาบริเวณของตนเอง และในขณะเดียวกันก็กีดกันรัฐอื่นมิให้สอด

เข้ามายุ่งในกิจการของรัฐทั้งนี้ตาม Principle of Non-Interference อีกทั้งหากพิจารณาในด้านของการ

กำหนดรายละเอียดในนโยบายหรือมาตรการทางกฎหมาย รัฐเองย่อมมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการ

ดังกล่าวได้โดยนัยยะแห่งหลักอัตตะวินิจฉัย (Principle of Self-Determination) ตาม Article 1(1) 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)35 ซึ ่งประเทศไทย

เป็นภาคี หลักการดังกล่าวนี้ยังได้พัฒนาเป็นหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศอีกด้วย 

ภายใต้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศยังไม่ปรากฏว่ามีตราสารที่มีผลผูกพนัทางกฎหมายที่บังคับ

เหนืออาณาบริเวณที่รัฐประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะเจาะจง กระนั้นก็ดีเนื้อหาสาระ

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงการดำเนินกิจการทั้งปวงภายในเขตอาจอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่ปรับใช้เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว กฎหมายการค้าระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก 

																																																								
35 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, opened for signature 16 

December 1966, 993 UNTS 3 (entered into force 3 January 1976) (ICESCR).  
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(World Trade Organization: WTO)36 เป็นระบบกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้บ่อยครั้งต่อเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ด้วยเหตุที่ว่าการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบางครั้งเป็นการวางแนวนโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายที่แตกต่างจากพันธกรณีของรัฐภายใต้กรอบกติกาของ WTO อาทิ พันธกรณีของรัฐในเรื ่อง

ข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือและการตอบโต้การทุ่มตลาดตาม Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures (SCM Agreement) และพันธกรณีว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติตาม GATT37 

เป็นต้น แม้ว่ารัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐจะผูกพันภายใต้พันธกรณีของ WTO ก็ตาม รัฐสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่ง

เป็นประเทศกำลังพัฒนาก็ได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีบางประการของ WTO ทั้งนี้ตามนัย

ของ Articles 27 and 29 SCM Agreement และ Article XVIII GATT ซึ่งกำหนดให้ประเทศกำลังพัฒนา

สามารถวางมาตรการทางกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของ WTO บางประการได ้       

 นอกจากกฎเกณฑ์ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศของ WTO การจัดตั้งและดำเนินกิจการของรัฐ

ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษยังอาจตกอยู่ภายใต้บรรดากฎเกณฑ์ว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศอกีด้วยซึ่ง

มักปรากฏอยู่ตามสนธิสัญญาทวิภาคี (Bilateral Investment Treaties: BITs) ระหว่างรัฐไทยกับรัฐอื่น 

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า กรอบกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นยังขาดความชัดเจนบางประการ รายงานฉบับนีจ้ะได้ยกตัวอย่างของความไม่ชัดเจน

บางประการ กล่าวคือ  

• กฎหมายระหว่างประเทศควรกำหนดสถานะทางกฎหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่? 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาจนกลายเป็นเขตการปกครองพิเศษ เขต

ควรที่จะมีความสามารถทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย

ระหว่างประเทศหรือไม่? มากน้อยเพียงใด?        

• กรณีที่ผู้ประกอบการเป็นเอกชนดำเนินการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแทนรัฐ และ
วางมาตรการทางกฎหมายที่ไปกระทบกระเทือนต่อพันธกรณีของรัฐในบางเรื่อง อาทิ การให้

ความช่วยเหลือต่อคนชาติของตนซึ่งกระทบต่อคนต่างด้าว หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะมีการ

กล่าวอ้างสิทธิอย่างไรในเวทีของ WTO และเป็นประเด็นที่กรอบกติกาของ WTO ยังมิได้วาง

กรอบกติกาไว ้ 

• สำหรับประเด็นกฎหมายว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บางครั้งอาจส่งผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าหรือนักลงทุนจากต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กรณีที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปเพื่อส่งเสริมโอกาสของนักลงทุนภายในรัฐเป็น

สำคัญ และในขณะเดียวกันก็วางข้อจำกัดต่อนักลงทุนต่างด้าว การเลือกปฏิบัติดังกล่าวนี้

																																																								
36 Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, opened for signature 15 

April 1994, 1869 UNTS 190 (entered into force 1 January 1995).  
37 General Agreement on Tariffs and Trade, opened for signature 30 October 1947, arts. I and 

III, 55 UNTS 187 (entered into force 1 January 1948) (GATT).  
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แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักว่าด้วยการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ แต่ประเด็นที่สมควรพิจารณา 

ประการต่อมา คือ มาตรการทางกฎหมายอันเป็นผลสืบเนื่องจากการก่อตั้งหรือพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษนั้นสมควรที่จะเป็นข้อยกเว้นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้โดย

เทียบเคียงกรณีของ Article XXIV GATT ซึ่งกำหนดให้การจัดตั้งประชาคมหรือเขตการค้า

เสรีเป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามพันธกรณีบางประการ 

• การจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบางครั้งอาจเกิดผลกระทบบางประการ อาทิ รัฐอาจ
วางมาตรการทางกฎหมายที่มีผลเป็นการลดมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน

นิคมอุตสาหกรรม หรือรัฐอาจปล่อยปละละเลยต่อการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมภายใน

อาณาบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐจะมีสิทธิบางประการที ่จะวางมาตรการทางกฎหมายให้แตกต่างจากกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผูกพันรัฐได้หรือไม่  

  ประเด็นดังกล่าวข้างต้น อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายระหว่างประเทศ แต่อยู่นอกเหนือ

ขอบเขตการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยรายงานวิจัยฉบับนี้จะนำเสนอเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงกับความเป็นไป

ได้ในการพัฒนากฎหมายภายใน รวมถึงการพัฒนากฎหมายภายในที่จะมีผลเป็นการตีความเรื่องดังกล่าว

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

2.3.2  ตราสารระหว่างประเทศที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
อาเซียนมีตราสารที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดตั ้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ค ือ ASEAN 

Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (ASEAN 

Guidelines)38 ซึ ่งเป ็นแนวทางเบื ้องต้นสำหรับการจัดตั ้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ASEAN 

Guidelines นั้นออกแบบมาให้เหมาะสมกับการปรับใช้ภายใต้บริบทของรัฐภาคีในอาเซียนเป็นการเฉพาะ 

ประกอบด้วย 5 บท และข้อเสนอแนะทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ASEAN Guidelines ยังนำเสนอกรณีศึกษาของประเทศสมาชิกบางประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่น ๆ ASEAN Guideline ฉบับดังกล่าวจะ

ได้กล่าวไว้ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ASEAN Guidelines อาจไม่เพียงพอสำหรับประเทศสมาชิกที่ต้องการแนวทางที่

ชัดเจนและลงรายละเอียดมากกว่านี ้ อีกทั ้งต้องการที ่จะเห็นกรณีศึกษาที ่ประสบความสำเร็จและ

กรณีศึกษาที่ประสบความล้มเหลว การนำเสนอเนื้อหาสาระภายใน ASEAN Guidelines ยังคงเกิดขึ้นจาก

ความเกรงใจที่ว่าหากมีการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศสมาชิกบางประเทศในทางลบ อาจทำให้ประเทศ

																																																								
38 ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration 

(2016).  
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เหล่านั้นไม่พอใจ ทั้ง ๆ ที่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง หากการบริหาร

จัดการไม่ประสบความสำเร็จ  

 นอกจาก ASEAN Guidelines ไม่ปรากฏว่ามีตราสารที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดย

องค์การระหว่างประเทศแห่งอื่นเพื่อเป็นแนวทางให้บรรดาประเทศต่าง ๆ ได้ดำเนินรอยตาม แนวปฏิบัติที่

ดีนั ้นอาจพบได้จากงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศต่าง ๆ ในโลก หรือ

งานวิจัยที่ศึกษาในระดับภูมิภาคหรือเจาะจงเป็นรายประเทศ ตัวอย่างของงานวิจัยที่ประเทศไทยสามารถ

ใช้เป็นแนวทางสำหรับงานจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือข้อเสนอแนะของธนาคารโลก ซึ่ง

ประเมินผลการจัดทำเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกฉบับนี้ยัง

นำเสนอถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมที่รัฐควรปฏิบัติเพื ่อให้การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิด

ผลสำเร็จในเวลาต่อมา นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังเสนอถึงแง่มุมทั้งด้านบวกและด้านลบที่เกิดขึ้นจากการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นประเด็นที่ ASEAN Guidelines มิได้นำเสนอเท่าใดนัก  

   อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้เห็นว่าเพื่อให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องที่ประเทศโลก

ที่สามรวมทั้งประเทศไทยให้สามารถนำมาปฏิบัติได้ เห็นว่าองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

อย ่างย ิ ่ ง OECD, IMF หร ือ World Bank ควรท ี ่จะจ ัดทำ General Framework, Guidelines หร ือ 

Model Regulation ขึ้นมาเพื่อให้บรรดาประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ ่งยังไม่ค่อยมี

ประสบการณ์สามารถใช้เป็นแนวทางได้39  

 

2.4 กรอบกติกาของอาเซียนที่กำหนดนโยบายความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ดังได้กล่าวข้างต้นว่า อาเซียนมีตราสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โดยปรากฏภายใต ้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and 

Collaboration40 ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ตราสารของอาเซียนฉบับดังกล่าวซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนสำคัญ ดัง

มีรายละเอียดและสาระสำคัญดังนี้   

 

 2.4.1 การสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน  
 ในส่วนที่ 1 ของตราสารอาเซียนเป็นการกำหนดเรื่องการสนับสนุนการกำหนดยุทธสาสตร์การ

พ ัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษท ี ่ช ัด เจน  (Promotion of Clear Developments Strategy)41 โดยม ี

องค์ประกอบสำคัญให้สมาชิกต้องดำเนินการ 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ  

 

																																																								
39 กรณีนี้เป็นข้อเสนอแนะที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจัย.  
40 ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration 

(2016).  
41 Ibid, at 7-12.  
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1. กำหนดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ โดยให้ความสำคัญกับ
เรื่องการสร้างบรรยากาศในการลงทุน การพิจารณาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ การส่งเสริมเรื่องการวิจัยและพัฒนา  

2. กำหนดมาตรการและกรอบระยะเวลาดำเนินการ โดยให้สมาชิกต้องกำหนดนโยบาย
ให้ชัดเจนเรื่อง SEZs โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ  

3. พิจารณาประเด็นเรื่อง SEZs ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนา โดยให้สมาชิกพิจารณา
เขตพื ้นที ่ที ่จะพัฒนาร่วมกันเป็น SEZs โดยยึดเอาพื ้นที ่ที ่เป็นจุดแข็งของแต่ล
ประเทศ  

4. กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกในเรื่อง SEZs โดยให้
สมาชิกสร้างนโยบายร่วมกันและมีความสอดคล้องต้องตรงกัน  

5. พิจารณาประเด็นเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ และแรงจูงใจที่จะได้รับ  
6. สร้างการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนา SEZs  

 

 

 จะเห็นได้ว่า เรื่องการสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา SEZs ที่ต้องมีความชัดเจนของ

อาเซียน ตราสารอาเซียนเน้นย้ำให้สมาชิกต้องคำนึงถึงการไปกำหนดยุทธศาสตร์เรื ่องการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจนภายในประเทศสมาชิกก่อน รวมทั้งการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่

อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานเรื่อง SEZs  

 

 2.4.2 การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันภาครัฐ  
 ส่วนที่ 2 ของตราสารอาเซียนในเรื่อง SEZs เป็นเรื่องการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ

ของสถาบันภาครัฐในการดำเนินงานเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Clarification and Separation 

of Roles and Responsibilities of Institution)42 และมีองค์ประกอบ 4 ประการให้สมาชิกดำเนินการ 

กล่าวคือ  

 

 
1. กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต้องครอบคลุมทุกประเด็นในการจัดตั้ง SEZs  
2. กำหนดสถาบันหรือองค์กรที่กำกับดูแลเรื่อง SEZs  
3. ความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดตั้ง SEZs 
4. การกำหนดมาตรการและกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานจัดตั้ง SEZs 

 

 

																																																								
42 Ibid, at 13-16.  
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 ข้อบทที่ 2 ของตราสารอาเซียนในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเรื่องที่อาเซียนได้วาง

กรอบกำหนดให้สมาชิกพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย การกำหนดกฎระเบียบ และนโยบาย และ

กระบวนการรวมถึงกลไกในการดำเนินงานจัดตั้ง SEZs ที่สอดคล้องและรองรับการพัฒนา  

 

 2.4.3 การแบ่งส่วนความรับผิดชอบ และสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก  
 ประเด็นที่ 3 ภายใต้ข้อบทของตราสารอาเซียนเป็นเรื่องการแบ่งส่วนความรับผิดชอบและสร้าง

ความร่วมมือระหว่างสมาชิก (Delegation of Authority and Ensure Co-Ordination Between SEZs 

and Other Institutions)43 โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 

 
1. กำหนดองค์กรภาครัฐที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน 
2. จัดให้มีกระบวนการและการอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพ 
3. จัดทำ One-Stop Services 

 

 

 กล่าวโดยสรุป ประเด็นที่ 3 ภายใต้ตราสารของอาเซียนเป็นเรื่องการบังคับใช้ (Enforcement) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้สมาชิกกำหนดองค์กรที่ควรจะทำหน้าที่รับผิดชอบใน

เรื ่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ

ดำเนินการ  

 

 2.4.4 การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 ข้อบทที่ 4 ภายใต้ตราสารของอาเซียนเป็นเรื ่องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละ

ประเทศสมาชิกอาเซียน (Provision of Necessary Resources and Building Strong Institutional 

Capacities)44 โดยมีองค์ประกอบในการดำเนินการสองเรื่องดังนี้  

 

 
1. จัดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และ
เข้าถึงได้สำหรับ SEZs  

2. ดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  
 

																																																								
43 Ibid, at 17-18.  
44 Ibid, at 19.  
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 ประเด็นเรื่องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันหรือ “Capacity Building” เป็นเรื่องการพัฒนา

องค์กรและทรัพยากรบุคคล 

 

 2.4.5 การเพิ่มความร่วมมือเรื่อง SEZs ระหว่างสมาชิก 
 สำหรับประเด็นเรื ่องการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างสมาชิก 

(Increase ASEAN SEZ Co-Operation and Promotion)45 เป็นประเด็นสุดท้ายปรากฏในส่วนที่ 5 หรือ

ข้อบทที่ 5 ของตราสารอาเซียนฉบับดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบสำคัญสามประการ ได้แก่  

 

 
1. สนับสนุนความร่วมมือด้าน SEZs ระหว่างสมาชิก โดยการกำหนดนโยบายร่วมกัน  
2. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดทำ SEZs ร่วมกันระหว่างสมาชิก โดยเฉพาะในเขตชายแดน 
3. จัดให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื ่อจัดทำ Co-Marketing และ Co-Branding ใน
ภูมิภาคอาเซียน  

 
 

 ประเด็นนี้เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่อาเซียนให้รัฐสมาชิกร่วมกันกำหนดและสร้าง

ความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว  

สรุปภาพรวมของตราสารอาเซียนภายใต้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones 

(SEZs) Development and Collaboration (2016) ได้ดังตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
45 Ibid, at 20.  
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ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมยุทธศาสตรข์องตราสารอาเซียนที่กำหนดนโยบายความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ข้อบท ยุทธศาสตร ์
1. สน ั บ สน ุ น ก า รก ำหนด

ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาท ี ่

ชัดเจน 

 

• กำหนดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ  
• กำหนดมาตรการและกรอบระยะเวลาดำเนินการ  
• พิจารณาประเด็นเรื่อง SEZs ที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนา  

• กำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันระหว่างสมาชิกในเรื่อง SEZs 

• พิจารณาประเด็นเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายดำเนินการ และแรงจูงใจที่จะได้รับ 
• สร้างการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนา SEZs  

2. การกำหนดบทบาทและ

ความร ับชอบของสถาบ ัน

ภาครัฐ  

• กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต้องครอบคลุมทุกประเด็นในการจัดตั้ง 
SEZs  

• กำหนดสถาบันหรือองค์กรที่กำกับดูแลเรื่อง SEZs  

• ความพร้อมเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดตั้ง SEZs 

• การกำหนดมาตรการและกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานจัดตั ้ง 
SEZs  

3. ก า ร แ บ ่ ง ส ่ ว น ค ว า ม

รับผิดชอบ และสร้างความ

ร่วมมือระหว่างสมาชิก 

 

• กำหนดองค์กรภาครัฐที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน 
• จัดให้มีกระบวนการและการอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพ 

• จัดทำ One-Stop Services  

4. การสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน  

 

• จ ัดให ้ม ีการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรบ ุคคลอย ่างเพ ียงพอและม ี
ประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้สำหรับ SEZs  

• ดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  
 

5. การเพิ่มความร่วมมือเรื่อง 

SEZs ระหว่างสมาชิก 

  

• สนับสนุนความร่วมมือด้าน SEZs ระหว่างสมาชิก โดยการกำหนด

นโยบายร่วมกัน  

• สนับสนุนการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดทำ SEZs ร่วมกันระหว่างสมาชิก 

โดยเฉพาะในเขตชายแดน 

• จัดให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อจัดทำ Co-Marketing 

และ Co-Branding ในภูมิภาคอาเซียน  

 

 

 ตราสารของอา เซ ี ยนภายใต ้  ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) 
Development and Collaboration (2016) เป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดกรอบให้สมาชิกพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน แม้ตราสารฉบับดังกล่าวจะไม่มีสภาพผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
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เนื่องจากยังไม่ตกผลึกเป็นเอกสารสนธิสัญญา แต่ตราสารฉบับดังกล่าวมีผลผูกพันในเชิงนโยบายให้

ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกต้องดำเนินการและปฏิบัติตาม และกล่าวได้ว่า ตราสารอาเซียนฉบับ

ดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินการเรื่อง “การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน” ที่สำคัญ

ในรายงานวิจัยฉบับนี้ โดยจะได้นำไปเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในบทต่อ ๆ ไป  

 

2.5 บทส่งท้าย  
 บทนี้กล่าวถึงภูมิหลังของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดย

ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และกล่าวถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นรูปแบบหนึ่งภายใต้ 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) Industrial Parks (2) 

Special Economic Zones (3) Eco-Industrial Parks (4) Technology Park แล ะ  (5) Innovation 

Parks และศึกษาตราสารของอาเซียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังที่กฎภายใต้ ASEAN 

Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016) และ

จากตราสารฉบับดังกล่าว การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนจำเป็นต้องยึดตาม

รูปแบบที่สองของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์อาเซียนมากที่สุด 

โดยตราสารของอาเซียนยังได้กำหนดยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็นกลุ ่มต่าง ๆ 5 กลุ ่ม ในแต่ละกลุ ่ม

ประกอบด้วยองค์ประกอบที่กำหนดให้รัฐสมาชิกต้องดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ภายใต้ตราสารของ

อาเซียนฉบับดังกล่าวจะใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์นโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป ฉะนั้น บทที่ 3 จะได้วิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบเกี่ยวกับการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนศึกษานโยบาย กฎระเบียบและกฎหมายภายในของประเทศไทยตาม

กรอบยุทธศาสตร์ที่อาเซียนได้วางแนวทางไว้ เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอและสอดคล้องที่ต้องตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวของอาเซียน และแสวงหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่
.................... 

3 
ภาพรวมการพัฒนาและจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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3.1 บทนำ  
 ดังได้กล่าวข้างต้นว่า ภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ก่อให้เกิด

การขยายตัวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน ตราสารของอาเซียนภายใต้ ASEAN 

Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016)46 ได ้

กำหนดให้สมาชิกร่วมกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจในระดับย่อยที่รองลงมาจากการรวมกลุ่มในระดับอาเซียน 

อีกทั้งผลกระทบของความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

(Greater Mekong Subregion: GMS) และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-

เ จ ้ า พ ร ะ ย า -แม ่ โ ข ง  (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 

ACMECS) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยทำเป็นต้องมีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุน

เพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และอยู่ในรูปแบบและลักษณะของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการ

ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกทางการค้า รวมทั้งการให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนิน

ธุรกิจต่าง ๆ อาทิ การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การ

เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงกฎได้ในหลายรูปแบบดังวิเคราะห์ข้างต้น บทนี้

จะศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย และศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมาย 

กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบายภาครัฐของไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้

ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ของอาเซียน 5 ประการที ่ปรากฏภายใต้ตราสาร ASEAN Guideline for 

Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016)47 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบ

ในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยตามแนวทางของอาเซียน  

 

3.2 ภาพรวมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย  
 ยุทธศาสตร์สำคัญประการแรกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนดังที่

ปรากฏภายใต้ตราสารอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การ

สนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน48 ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกจำเป็นต้องพิจารณา

กำหนดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งแผนดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาภาพรวมการบริหารจัดการและการพัฒนาเขต

																																																								
46 ASEAN Guidelines for Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration 

(2016).  
47 Ibid.  
48 Chapter 1 : Promotion of Clear Developments Strategy, Ibid.  
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เศรษฐกิจพิเศษของไทย และเพื ่อความทันสมัยของการศึกษา รายงานวิจ ัยฉบับนี ้จะอ้างอิงจาก 

Thailand’s Board of Investment ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 – ปัจจุบัน  

 

รูปภาพที่ 2 แผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 – ปัจจุบัน 

 
ที่มา: Thailand’s Board of Investment (2015) 
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 3.2.1 แผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 – ปัจจุบัน  
 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กำหนดแผนการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ49 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

เพื ่อเข้ามาสู ่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย รวมทั ้งวางเป้าหมายสำคัญให้เกิดการเพิ ่มขีด

ความสามารถของประเทศ และเป็นการกระจายรายได้และความเจริญเข้าสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตามแผนที่

กำหนดไว้ คณะกรรมการ กนพ. ดังกล่าวจึงได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประการที่สำคัญ กล่าวคือ  

1. สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  
3. สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

4. จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน  
จะเหน็ไดว้า่ยทุธศาสตรข์องคณะกรรมการ กนพ. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียนที่ได้วางไว้

และนอกจากนี้ คณะกรรมการ กนพ. ยังได้กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้สองระยะที่สำคัญ โดยระยะที่ 1 

กำหนดไว้ใน 5 จังหวัด 6 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูตารางที่ 3 สรุปแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ของไทย)  

 เขตเศรษฐกิจตาก ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองแม่สอด และแม่ระมาด มีด้านแม่สอดเป็นจุดผ่าน
แดนเชื่อมต่อเมืองเมียวดี ประเทศพม่า มีการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเมียวดี สามารถเชื่อมโยงไปยังเมือง

ย่างกุ้ง อินเดียและจีนตอนใต้ โดยรัฐบาลไทยกำหนดตัวอย่างธุรกิจเป้าหมายไว้คือ อุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานเข้มข้น ผลิตภัณฑ์เซามิกส์ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ และ

กิจการด้านโลจิสติกส์   

 เขตเศรษฐกิจมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ และดอนตาล มีด่าน
มุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อแขวงสะหวันเขต ประเทศลาวซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน 

ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ยางพาราและผลิตภัณฑ์ บริการ

ฟื้นฟูสุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ศูนย์การเปลี่ยน

ถ่ายสินค้า คลังสินค้า และศูนย์กลางสินค้าเกษตร  

 เขตเศรษฐกิจสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่อำเภออรัญประเทศ และวัฒนานคร มีด่านอรัญประเทศ
เป็นจุดผ่านแดนเชื่อมต่อจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 

แห่งอยู่แล้ว ได้แก่ ปอยเปต-โอเนียง ซันโค-ปอยเปต และบริเวณเมืองศรีโสภณ ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมายที่

รัฐได้วางไว้คือ การแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร พลังงานทดแทน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเรือน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ศูนย์กระจายสินค้า และกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว   

																																																								
49 ดูแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยภายใต้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 2015 – ปัจจุบัน.  
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 เขตเศรษฐกิจตราด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ มีด่านบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนเชื่อม
จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย คือ 

กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการฟื้นฟูสุขภาพ การเดินเรือท่องเที่ยว การค้า

ชายแดนปลอดภาษี คลังสินค้า การขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและ

ยานพาหนะ คลังสินค้า ห้องเย็น และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหาร และประมง 

 เขตเศรษฐกิจสงขลา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอสะเดา มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่าน
แดน เชื่อมต่อรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ริส ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และระบบถนน-

ระบบรางเชื่อมโยงชายแดนไทย ตัวอย่างธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางพารา 

เครื่องเรือน ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แปรรูปอาหารทะเลและอาหารฮาลาล50   

 สำหรับในระยะที่ 2 เป็นแผนในระยะยาวที่รัฐบาลได้วางไว้ โดยจะครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก ่

กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย นครพนม และนราธิวาส  

 สรุปภาพรวมพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในตารางที่ 3 และภาพรวมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่วางเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 3 สรุปภาพรวมการใช้พื้นที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พื้นที่ใช้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตารางกิโลเมตร ไร ่
10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,200.05 3,887,507.21 

ตาก 

มุกดาหาร  

สระแก้ว 

ตราด 

สงขลา 

1,419.00 

578.50 

332.00 

50.20 

552.30 

886,875.00 

361,542.50 

207,500.00 

31,375.00 

345,187.50 

หนองคาย 

นราธิวาส  

เชียงราย 

นครพนม 

กาญจนบุรี 

473.67 

235.17 

1,523.63 

794.79 

260.79 

296,042.00 

146,981.25 

952,266.46 

496,743.75 

162,993.75 

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2015)  

 

																																																								
50 ข้อมูลจากแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ.  
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ตารางที่ 4 สรุปกลุ่มธุรกิจที่วางเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 13 เป้าหมายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
เป้าหมายเพิ่มเติม 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร, การประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน: 
• การแปรรูปสินค้าเกษตร 
• การผลิตสินค้าเกษตร และการจัดการสินค้าเกษตร  
• อุตสาหกรรมเหล็ก  
• การผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพลงแม่พิมพ์   

 
กิจกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ: 

• ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  
• วัสดุก่อสร้าง  
• ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเสริมสวย  
• ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
• ผลิตภัณฑ์กระดาษ  
• คลังสินค้า  

2 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  
3 เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องหนัง  
4 การผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ รวมทั้งส่วนประกอบ  
5 การผลิตอัญมณี และเพชร พลอย  
6 การผลิตเครื่องมือแพทย์  
7 ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม  
8 สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
9 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก  
10 การผลิตยา  
11 โลจิสติกส์  
12 นิคมอุตสาหกรรม  
13 การสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว และที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว  

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2015)  
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 3.2.2 ความสอดคล้องของแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับยุทธศาสตร ์
  อาเซียน  
 จากแผนการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยสู่ความสอดคล้องของแผนดังกล่าวกับ
ยุทธศาสตร์อาเซียนที ่กำหนดให้สมาชิกกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที ่ช ัดเจน และยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
โดยเฉพาะการศึกษาต้นแบบ แนวทาง มาตรการและกรอบระยะเวลาต่าง ๆ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  
 จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองระยะของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อาเซียนที่ชัดเจน51 แผนการพัฒนาและจัดตั้งมีการ
เชื ่อมโยงและนำเอาเขตเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านมาเชื ่อมโยง และรอเวลาที่จะพัฒนาต่อยอด
กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป โดยเฉพาะในระยะแรกที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 5 

จังหวัดใน 6 พื้นที่ มีการเชื่อมโยงจุดผ่านแดนของสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทุกจุด และมีการนำเอาเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่ปรากฏในประเทศเพื่อนบ้านมาพิจารณา เพื่อพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ประเด็นสำคัญที่
ควรพิจารณาต่อไปคือ การนำแผนดังกล่าวแปลงลงสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งประเด็นดังกล่าวควรที่จะนำแผนไป
จัดทำเป็นนโยบายภาครัฐ กฎหมาย และมีองค์กรกำกับดูแลของภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินการ กรณีนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ระบบกฎหมาย และนโยบายของ
ภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในประเด็นดังกล่าวต่อไป  
 

3.3 กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   
 แผนการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยดังกล่าวจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด หรือ
ประสบผลสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับการแปลงลงสู่ภาคปฏิบัติ และการกำหนดนโยบาย รวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้นำ
รัฐบาลที่ชัดเจน (Political Will)52 กรณีนี้อาเซียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังที่
ปรากฏในยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันของอาเซียนในยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ที่วาง
กรอบให้รัฐสมาชิกต้องกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันภาครัฐในประเด็นดังกล่าว โดย
พิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำหรับการจัด 
																																																								

51 ดู ASEAN Guidelines ในบทที่ 2 ข้างต้น.  
52 ประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้บางประเทศประสบความล้มเหลวหรือ

ประสบความสำเร็จ ดูกรณีความสำเร็จของประเทศเกาหลีใน Yong-Shik Lee. (2017). Law and Development: 

Lessons from South Korea. (Paper presented at the Law and Development Institute, Cape Town, South 

Africa, September 2017) (arguing that law that is otherwise well-designed and commanding strong 

compliance by the public would not have much impact on development if the state fails to properly 

implement them. For example, laws that attempt to secure former private property rights (FPPRs) 

would not be effective unless the state implement them effectively by enforcing these laws and setting 

up an effective registration system for FPPRs with adequate capacity).  
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 ยุทธศาสตร์สำคัญประการแรกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนที่
ปรากฏภายใต้ตราสารอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การกำหนดบทบาทและความ
รับผิดชอบของสถาบันภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
ครอบคลุมประเด็นในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การกำหนดสถาบันรัฐที่กำกับดูแลการทำงานใน
ประเด็นดังกล่าว และกลไกตรวจสอบการดำเนินงาน  
 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนตามยุทธศาสตร์
ประการที่สองดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้จากระบบกฎหมาย และนโยบาย รวมทั้งมาตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องของภาครัฐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 3.3.1 ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องอาศัยกลไกและมาตรการทางกฎหมายของภาครัฐ และ
การพัฒนาและจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงมีความเกี่ยวพันกับประเด็นข้อกฎหมายต่าง ๆ กล่าวคือ  

• การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนใน
ลักษณะต่าง ๆ กรณีนี้จึงต้องนำพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
252253 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.253554 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
252055 มาพิจารณา  

• การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังนำพามาซึ่งแรงงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
เข้าสู่ตลาดแรงงานในเขตพื้นที่56 กรณีนี้จึงเกี่ยวพันกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและคน
ต่างด้าว อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 254257 และ
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 255158  

• นอกเหนือจากประเด็นเรื ่องแรงจูงใจทางการค้าและการลงทุน และกฎหมายที่เกี ่ยวกับ
แรงงาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังเกี่ยวข้องกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน กรณี
นี้จึงต้องนำกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมาพิจารณาควบคู่ด้วย  

																																																								
53 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522.  
54 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535.  
55 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520.   
56 ประเด็นดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งปรากฏในกรณีตัวอย่างต่างประเทศ อาท ิ

ประเทศเวียดนามดู Action Aid Vietnam. 2005. Migrant Workers in Vietnam: A Summary Research Report. 

Hanoi, Vietnam: Action Aid Vietnam.  
57 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542.  
58 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551.   
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ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ระบบกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง มาตรการและนโยบายภาครัฐของ
ไทยมีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่  
 

 3.3.2 ระบบกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน  
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มกีฎหมายกล่าวถึงประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้โดยตรง เป็นเพียง

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา สำหรับประเด็นร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 5 ต่อไป และสำหรับระบบกฎหมายใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการจะมีเพียงกฎหมายสามฉบับที่
ให้สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดที่เป็น
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ.2520 การนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

และเขตปลอดอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2496 จะเห็นได้ว่า กฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าวไม่
เพียงพอและตอบสนองต่อการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจากยุทธศาสตร์ของอาเซียนในข้อที่ 2 

เกี่ยวกับการกำหนดกฎหมายที่จำเป็นให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีนี้ประเทศ
ไทยควรเร่งดำเนินการจัดตั้งกฎหมายแม่บทที่กล่าวถึงประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและประกาศใช้ในขณะนี้ 
 

 3.3.3 นโยบายและมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ  
 นอกเหนือจากกฎหมายทั้งสามฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยังมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 

กลุ่มที่สำคัญ กล่าวคือ  
 

 (1) การส่งเสริมจาก BOI  
 ปัจจุบันมีประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของ BOI ซึ่งภาคเอกชน
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้โดยได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูง ดังนี ้ 
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• กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จะแบ่งเป็นกรณีกิจการทั่วไปและกิจการตาม
เป้าหมาย  

• 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย )ดังตารางที่ 5) จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี  

• การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่ได้  
 

 

จะเห็นได้ว่า มาตรการส่งเสริมของ BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นมาตรการทางภาษี (Tax 

Incentives) รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์บางประการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า  
 

 

 (2) มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจที่อยู่นอกเหนือจากรายการของ BOI  
 นอกเหนือจากมาตรการทางภาษียังมีมาตรการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรายการของ BOI ดังนี้  
 

 

- กรมสรรพากร ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือ
ร้อยละ 10 ใน 10 รอบบัญชี  

- กรมศุลกากร ให้สิทธิประโยชน์ในการลดทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปจาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท โดยต้องมี
ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  

 

 

 

(3) นโยบายเกี่ยวกับการถือครองและจัดการที่ดิน 
 การกำหนดและจัดหารที่ดิน รวมทั้งการบริหารจัดการที่ดินเป็นอีกประเด็นที่สำคัญในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันกฎหมายไทยห้ามการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าว เว้นแต่
ได้รับยกเว้น สำหรับด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื ่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเทศไทยมีนโยบาย และระบบการบริหารจัดการใน 2 ประเด็นสำคัญ (รายละเอียดดูตารางที่ 5 และ 6 

แสดงการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการที่ดิน) กล่าวคือ  
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• กำหนดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาสำหรับภาคเอกชนเช่า และ
หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ใน 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

• กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุน กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียม
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
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ตารางที่ 5 การจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (1) 

การกำหนดพื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาสำหรับภาคเอกชนเช่า/หน่วยราชการใช้ประโยชน์ใน 9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

อำเภอ/จังหวัด รวมพื้นที่ )ไร่(  
อ .แม่สอด/ตาก  2,182-3-64 
อ .อรัญประเทศ/สระแก้ว  1,187-3-23 
อ .คลองใหญ่/ตราด  888-2-72 
อ.เมือง/มุกดาหาร  1,085-2-57 
อ .สระใคร/หนองคาย  718-0-35 
อ .สะเดา/สงขลา  1,196-2-20 
อ .เมือง/นครพนม  1,408-0-05 
อ .เชียงของ อ.เชียงแสน อ.แม่สาย/เชียงราย  1,902-0-0 
อ .เมือง/กาญจนบุรี  8,193-0-0 
รวม 18,761-2-76 
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(2017) 

 
 

(1) สระแก้ว ออกเอกสารสิทธ์ิที่ดินให้กรมศุลกากรใช้เป็นพื้นที่ CIQ 
และให้การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าแล้ว  

• กรมศุลกากรอยู่ระหว่างก่อสร้างด่าน CIQ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562  
• กนอ. ได้ศึกษา EIA แล้วเสร็จและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันเตรียมการก่อสร้างนิคมฯ ในปี พ.ศ. 2560-
2561   

(2) ตราด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดิน
ราชพัสดุในพื้นที่พัฒนา เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ
บริษัทฯ เร่ิมลงพื้นที่ดำเนินโครงการแล้ว  

(3) ตาก มุกดาหาร หนองคาย นครพนมและกาญจนบุรี กรมธนารักษ์
เตรียมการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการ  

(4) สงขลา และเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงที่ดิน  
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ตารางที่ 6 การจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) 

การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุน กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

จังหวัด อัตราค่าเช่า /ไร่/ปี  
)บาท/ปีแรก(  

ค่าธรรมเนียม 
การจัดให้เช่า /ไร่/บาท/ 50 ป ี

หมายเหต ุ

ตาก 36,000 200,000 • อัตราค่าเช่า: ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจ
ต่อได้อีก 50 ปีค่าเช่า/ไร่/ปี (ปรับขึ้นร้อยละ 15 
ทุก 5 ปี)  

• ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า: 160,000-300,000 
บาท (ผ่อนชำระ 5 ปี โดยจ่ายปีที่ 6 – 10)  

สระแก้ว 32,000 225,000 
ตราด 24,000 160,000 
มุกดาหาร 24,000 160,000 
หนองคาย 24,000 160,000 
สงขลา 40,000 300,000 
นครพนม 8,400 140,000 • อัตราค่าเช่า: ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจ

ต่อได้อีก 50 ปีค่าเช่า/ไร่/ปี (ปรับขึ้นร้อยละ 9 
ทุก 3 ปี)  

• ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า: 160,000-300,000 
บาท (ผ่อนชำระ 5 ปี โดยจ่ายปีที่ 6 – 10) 

กาญจนบุรี 1,200 20,000 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(2017)
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 (4) มาตรการจัดการแรงงาน  
 สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการจัดการแรงงาน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2558 ให้จัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไปกลับ 
หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้  
 

 
• กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับพม่า ลาวและกัมพูชา  

• กระทรวงแรงงาน ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดท้องที ่ สัญชาติ 
ประเภทลักษณะงานหรือเงื่อนไขที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตทำงานตาม

มาตรา 14 และจัดทำคู่มือการออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว และตั้งศูนย์ 
One Stop Services ด้านแรงงานเพื่อให้บริการ  

• กระทรวงการต่างประเทศ แก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยลงนามกับกัมพูชาและพม่า  

• สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติในการ
เข้า -ออกของแรงงานต่างด้าว ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง  

 
 
 จะเห็นได้ว่า ในเรื่องระบบกฎหมาย มาตรการส่งเสริม รวมทั้งนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีการดำเนินการของภาครัฐไปในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มี
ข้อสังเกตประการสำคัญว่า ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่เป็นกฎหมายแม่บทกำกับดูแลใน
เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่างกฎหมายในปัจจุบันยังอยู่ในกระบวนการทางนิติบัญญัติซึ่งใช้ระยะเวลานาน
ในการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองก่อนจะประกาศใช้เป็นกฎหมาย อาจกล่าวได้ว่า แม้ได้ดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะต่าง ๆ แต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายแม่บทที่เป็นกลไก
ในการวางกรอบ และบังคับใช้ให้แผนต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ กรณีนี้จึงกล่าวได้ว่า 
ประเทศไทยควรเริ ่มจากการบูรณาการแผนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนก่อน ซึ่งจะตอบยุทธศาสตร์ของ
อาเซียนในข้อที่ 1 และจัดทำกฎหมายแม่บทที่มารองรับในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอันจะตอบสนองต่อ
แผนดำเนินการภายใต้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาเซียน (สำหรับผลการดำเนินงานของภาครัฐ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 – ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้)  
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ตารางที่ 7 แสดงความพร้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษรายพื้นที่ในประเทศไทย 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 พื้นที ่

ประกาศพื้นที ่ สิทธิประโยชน์ 
กิจการเป้าหมาย 
และการเปิดให้
ลงทุน 

OSS 
การลงทุน 

โครงสร้าง
พื้นฐาน /ด่าน
ศุลกากร 

พัฒนาสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์
เป็นพื้นที่พัฒนา 

OSS แรงงาน 
และสาธารณสุข 

ตาก ü ü ü ü ü ü ü 
สระแก้ว ü ü ü ü ü ü ü 
ตราด ü ü ü ü ü ü ü 
มุกดาหาร  ü ü ü ü ü ü มีปัญหาในพื้นที่ 
สงขลา  ü ü ü ü ü มีปัญหาในพื้นที่ ü 
หนองคาย ü ü ü ü ü ü มีปัญหาในพื้นที่ 
นครพนม ü ü ü ü ü ü  
เชียงราย ü ü ü ü ü มีปัญหาในพื้นที่ ü 
กาญจนบุรี ü ü ü ü ü ü ü 
นราธิวาส  ü ü ü ü ü อยู่ระหว่างดำเนินการ ü 
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3.4 องค์กรกำกับดูแล  
 นอกเหนือจากแผนดำเนินการ และระบบกฎหมายรวมถึงมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์อาเซียนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแบ่งส่วนความรับผิดชอบซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้องค์กรใดเป็นผู้ดูแลเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีองค์กรที่ทำหน้าที่

กำกับดูแลนี้ยังเกี่ยวพันกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ ของอาเซียน อาทิ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากร

ภาครัฐอย่างเพียงพอ  

 ปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ดูแลประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทาง

การค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สรุปได้ดังนี้  

 

 

• สำน ักงานคณะกรรมการพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาต ิ ซ ึ ่งม ี
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที ่เร ียกว่า “กนพ.” เป็น

หน่วยงานกำหนดแนวนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ SEZs  

• Thailand’s Board of Investment (BOI) ซ ึ ่ ง เป ็นหน ่ วยงานส ั งก ั ดสำน ัก

นายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดมาตรการส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ 

ซึ่งรวมทั้งมาตรการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

• กระทรวงอุตสาหกรรม เกี ่ยวข้องในส่วนที่เกี ่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย พ .ศ.  2522   

• กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการผ่านแดนของสินค้า ศุลกากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ .ศ. 2496  

• กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าภายในประเทศ และการ
ปรับใช้มาตรการทางการค้าที่มีลักษณะกีดกันหรือส่งเสริม และอำนวยความ

สะดวกทางการค้า  

• กระทรวงแรงงาน ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว  

 

 

 จะเห็นได้ว่า องค์กรกำกับดูแลประเด็นเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยมีหลากหลาย

หน่วยงานภาครัฐ โดยประกอบด้วยหน่วยงานกำหนดนโยบาย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประเด็น

องค์กรกำกับดูแลนี ้ม ีข ้อสังเกตสำคัญ คือ ไม่ม ีองค์กรที ่กำกับดูแลหรือตรวจตราการดำเนินการ 
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(Monitoring) รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินการ อีกทั้ง การปฏิบัติงานภาครัฐของ

หน่วยงานราชการไทยยังขาดการบูรณาการระหว่างองค์กร และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมี

ความเป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลา  

 การตอบสนองยุทธศาสตร์ของอาเซียนทั้งในเรื่องการแบ่งส่วนความรับผิดชอบ การสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน และการเพิ่มความร่วมมือเรื่อง SEZs ระหว่างรัฐสมาชิกจำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของ

นโยบายภาครัฐ และการออกกฎหมายรองรับ โดยมีองค์กรกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ชัดเจน ปราศจาก

องค์กรกลางย่อมส่งผลให้แผนดำเนินการต่าง ๆ ไม่มีผลในทางปฏิบัติ กรณีนี้ประเทศไทยควรทบทวน

ประเด็นเรื่ององค์กรกำกับดูแลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะได้กล่าวไว้ในบทต่อ ๆ ไป  

 

3.5 บทสรุป  
 บทนี ้กล่าวถึงภาพรวมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย และศึกษาระบบกฎหมาย 

กฎระเบียบ มาตรการส่งเสริมและนโยบายภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีการจัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศ

เพื่อนบ้านและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ภายนอกประเทศไทย แผนดังกล่าวมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแต่

ระบบกฎหมาย นโยบายภาครัฐ รวมทั้งมาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่วางกรอบในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีนี้เป็น

ประเด็นสำคัญที ่ประเทศไทยควรพิจารณาเป็นลำดับแรกตามยุทธศาสตร์ของอาเซียน นอกจากนี  ้

มาตรการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของมาตรการทางภาษี และยังก้าวไปไม่ถึง

ประเด็นในมิติอื่น ๆ อาทิ การควบคุมผลกระทบของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาแรงงานและ

การคุ้มครองสวัสดิภาพแรง รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานแห่งรัฐหรือ “Hard Infrastructure” ยังไม่มีความ

ชัดเจนว่าเพียงพอรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของ

อาเซียนจึงจำเป็นต้องศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษดังกล่าว ฉะนั้น ในบทต่อ ๆ จะศึกษาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ และศึกษาถึงประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อประเทศไทย  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่
.................... 

4 
ประโยชน์และผลกระทบต่อ

ประเทศไทย 
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4.1 บทนำ 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องที่รัฐสมาชิกอาเซียนมีอำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการ

พื้นที่หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เห็นว่าเอื้อประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุน หรือมีศักยภาพที่จะดึงดูดนัก

ลงทุนให้เข้ามาประกอบธุรกิจ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมต้องอาศัยกลไกทางกฎหมาย กฎระเบียบ 

และการกำหนดนโยบายภาครัฐ โดยตราสารของอาเซียนภายใต้ ASEAN Guideline for Special 
Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration (2016)59 ได้กำหนดยุทธศาสตร์และ

กรอบการดำเนินการในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับรัฐสมาชิกไว้อย่างแจ้งชัดดังกล่าวในบท

ที่ 2 และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบ

ในแง่มุมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์และมีความเข้าใจอย่างรอบด้าน บทนี้กล่าวถึงประโยชน์และ

ผลกระทบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น

สามส่วนที่สำคัญคือ (1) ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ (2) ผลกระทบทางการเมือง และ (3) ผลกระทบในทาง

สังคม ดังต่อไปนี้  

 

4.2 การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะห์ในส่วนแรกจะให้ความสำคัญกับประโยชน์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมก่อให้เกิด

ประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป โดยประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจเป็นได้ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถ

คำนวณเป็นเงิน สรุปประโยชน์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เป็น

ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

 4.2.1 การรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนย่อมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของ

ปัจจัยต่าง ๆ ทางการผลิตและการค้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาได้สองส่วนสำคัญด้วนกัน กล่าวคือ 

(1) กรณีที่ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย กับ (2) กรณีที่ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายออก

นอกประเทศไทย  

 กรณีปัจจัยการผลิตเคลื ่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย – การจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อม

ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนหรือแรงงาน เข้าสู่ตลาด

																																																								
59 ASEAN Guidelines (2016).   
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ของประเทศไทย
60 กรณีนี้ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบที่สำคัญคือ การแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาด

สินค้าและบริการ รวมทั้งแรงงาน ผลประโยชน์ย่อมตกอยู่กับผู้บริโภคภายในประเทศที่มีสิทธิเลือกรับใน

การบริโภคสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด ทำให้ผู้ผลิตไทยต้องพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองให้ทัดเทียมกับผู้ผลิตจากประเทศอื่นที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ ปัจจัยด้าน

แรงงานย่อมมีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองต่อตลาด กล่าวคือ แรงงานไทยจึงต้องพัฒนาทักษะการ

ทำงานของตนเองให้สามารถแข่งขันกับชาวต่างชาติที่อาจเข้ามาประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจเดียวกัน 

โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติที่มีสัญชาติอาเซียนที่อาจได้รับสิทธิพิเศษจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน

ส่วนของรัฐเองนั้น ย่อมจะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายของปัจจัยการ

ผลิตดังกล่าวที่จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งการให้

ความช่วยเหลือดูแลคนไทยและคนสัญชาติอาเซียนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเป็น

ธรรม  

 กรณีปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศไทย – การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม

แนวทางของอาเซียนมิได้จำกัดกรอบอยู่เฉพาะภายในประเทศไทย แต่หมายความรวมถึงทั่วภูมิภาค

อาเซียนที่รัฐสมาชิกเห็นควรจัดตั้งเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนอก

เขตพื้นที่ประเทศไทยย่อมก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตบางประการออกนอกประเทศซึ่งเป็น

ประเด็นสำคัญที่รัฐบาลสมควรพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยประเด็นสำคัญที่สมควรหยิบยกมาวิเคราะห์คือ 

การเปลี่ยนฐานการผลิตออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน แม้การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคอาเซียนคือการรวมตัว

กันของรัฐสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเพื่อให้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น แต่การรวมกลุ่มของอาเซียนยังมี

ลักษณะแบบหลวม ๆ แตกต่างจากสหภาพยุโรปมีระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศสมาชิกมีความ

สอดคล้องและใกล้เคียงกัน  

 

 4.2.2 ประโยชน์และผลกระทบต่อภาคเอกชน  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนยังมีนัยสำคัญต่อนักลงทุน ผู้ประกอบการ 

ผู้ให้บริการ แรงงาน และผู้บริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในภาคเอกชนดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

 (1) นักลงทุนและผู้ประกอบการ  
 ประโยชน์และผลกระทบจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประการแรกที่สำคัญต่อผู้ประกอบการ

คือ ต้นทุนการผลิตลดลงขณะที่ตลาดบริโภคสินค้าและบริการมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมตัวกันของรัฐ

ประชาคมอาเซียน จากแต่เดิมที่การผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 

ย่อมจะต้องตอบสนองผู้บริโภคภายในอาเซียนถึง 600 ล้านคน การให้สิทธิพิเศษในทางการค้าด้วยการ

																																																								
60 กรณีนี้มีสาเหตุมาจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ต้องการให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียวกัน.   
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จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ Economy of Scale ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นนี้ย่อมทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการ

ผลิตลดน้อยลง ส่งผลให้ผลประกอบการเพิ่มมากขึ้น และราคาต่อหน่วยของสินค้าลดลง รวมถึง การเลือก

ฐานการผลิตที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของตนเอง เช่น ต้นทุนในการจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ทรัพยากรธรรมชาติมีมากพอที่จะใช้ในกระบวนการผลิต สภาพแวดล้อมและระเบียบ

กฎเกณฑ์ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบการและการลงทุน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้

ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการอื่นที่มิได้รับสิทธิพิเศษ หรือ

มิได้ร่วมอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องรับมือกับการแข่งขันกับผู้ผลิตสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน

ทั้งภายในประเทศ ในระดับอาเซียนและภายนอกอาเซียน61  

 

 (2) ผู้ให้บริการ  
 การพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริบทของอาเซียนย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 

โดยเฉพาะผู้ให้บริการในสาขาที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน อาทิ วิศวกร สถาปนิก นัก

บัญชี หรือนักกฎหมาย62 เป็นต้น การเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจจากการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรม

หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษย่อมส่งผลโดยตรงต่อการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายดังกล่าวมี

ช่องทางที่มากขึ้นในการประกอบวิชาชีพ ปัจจัยดังกล่าวน่าจะส่งผลให้มีการเพิ่มและลดจำนวนผู้ว่างงาน 

กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพมีช่องทางในการทำงานมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจต้องแข่งขันกับผู้

ประกอบวิชาชีพรายอื่น การแข่งขันยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องเดินทาง

ไปประกอบวิชาชีพที่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน หากไม่มีความ

พร้อมด้านองค์ความรู ้ย ่อมก่อให้เก ิดการเสียเปรียบอย่างมาก อีกทั ้งความคล่องแคล่วในการใช้

ภาษาต่างประเทศก็เป ็นอีกปัจจัยที ่จะช่วยเพิ ่มโอกาสในการแข่งข ันให้แก่ผ ู ้ให ้บร ิการทั ้งหลาย 

ภาษาต่างประเทศที่ว่านี้อย่างน้อยที่สุดคือภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็นับได้ว่ามี

ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน นอกจากนี้การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านย่อมเป็นการเพิ่ม

โอกาสในการเข้าสู่ระบบการทำงานได้ดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทำงานที่ต่างประเทศจะต้องให้บริการลูกค้า

ที่เป็นคนต่างชาติ การเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศนั้น ๆ ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน  

 

 (3) แรงงาน  
 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอาเซียนย่อมทำให้เกิดการจ้างแรงงาน และการเคลื่อนย้าย

แรงงานโดยเสรีระหว่างกัน อาทิ นาย x เดินทางจากประเทศกัมพูชา เพื ่อมาประกอบอาชีพในเขต

																																																								
61 ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวีและอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. 2557. ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมาย

จากการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 12(3), 21-38.   
62 กรณีนี้มีสาเหตุมาจากกรอบกติกาของอาเซียนภายใต้ ASEAN Framework Agreement on Services หรือ 

AFAS ก่อให้เกิดการเปิดเสรีธุรกิจบริการดู ปวริศร เลิศธรรมเทว ี.   
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เศรษฐกิจพิเศษหนึ่งของประเทศไทย ประเทศไทยมีหน้าที่ปฏิบัติต่อนาย x ตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ 

(Non-Discrimination)63 นาย x ย่อมมีโอกาสเท่าเทียมกับแรงงานไทยในการเข้าทำงาน เมื่อเข้าทำงานใน

องค์กร นายจ้างจะต้องจัดสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เอื้อให้ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวสามารถทำงาน

ด้วยกันได้ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่แต่เดิมมีเพียงแรงงานไทย หากนายจ้างเลือกปฏิบัติต่อนาย x 

ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม นาย x สมควรที ่จะได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมายของไทย กรณีนี ้เป็น

ผลกระทบที่ประเทศไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงทั้งสิ้น และหากยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ รัฐไทยย่อม

จะต้องพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และชั่งน้ำหนักว่าควรจะออกกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ การออกคำสั่ง

ของเจ้าพนักงานและการใช้ดุลยพินิจของตุลาการ รวมทั้ง ระบบระงับข้อพิพาทมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งจะกล่าวไว้ในหัวข้อประโยชน์และผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงต่อไป และจากตัวอย่าง

ดังกล่าว หากต่อมานาย x จดทะเบียนกับนางสาว y คนสัญชาติไทย และมีลูกคือเด็กชาย z ต้องการก่อตั้ง

ครอบครัว หากต่อมานาย x มิได้ต่ออายุการตรวจลงตราและองค์ประกอบเข้าเงื่อนไขการถูกส่งออกนอก

ประเทศ (Deportation) ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 54 นาย x อาจจะต้องถูกส่งตัวกลัยแต่

ทว่าการส่งตัวนาย x กลับประเทศย่อมกระทบต่อความเป็นอยู่ของนาง y และเด็กชาย z เพราะทั้งสองคน

ไม่ประกอบอาชีพ
64  

 เหตุการณ์ที่หยิบยกมาคงเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของแรงงาน

ที่อาจเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในย่านนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

เศรษฐกิจต่าง ๆ หากพิจารณากฎหมายไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้คำตอบสำหรับปัญหาทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นได้ และการแก้ไขปัญหาจากจุดหนึ่งอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องอื่นตามมา เช่น ถ้ารัฐไทยคำนึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชนไม่ส่งตัวนาย x ออกนอกประเทศ คนต่างด้าวกลุ่มอื่นที่อยู่ภายใต้สถานะเดียวกันย่อม

จะต้องเรียกร้องสิทธิจากแนวปฏิบัติและการตีความเช่นว่านั้น ทำให้รัฐไทยจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์

เกี ่ยวกับการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรทั้งหมด การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาจึงเป็นอีก

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

 

 (4) ผู้บริโภค  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมเกิดผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคในฐานะผู้รับประโยชน์ในบั้น

ปลาย (Ultimate Beneficiary) หากผู้บริโภคมีข้อมูลเพียงพอย่อมมีโอกาสในการเลือกสินค้าหรือบริการที่

ให้ประโยชน์สูงสุดด้วยราคาที่ย่อมเยาที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคควรที่จะติดตามข่าวสารและข้อมูลสำคัญ

เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ตนเองสนใจ กรณีนี้การจัดระบบฐานข้อมูลของภาครัฐมีบทบาทสำคัญอันจะได้

																																																								
63 ดูบทวิเคราะห์ใน ปวริศร เลิศธรรมเทวีและอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. 2557. ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมาย

จากการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 12(3), 21-38.   
64 Ibid, at 32.   
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กล่าวไว้ในหัวข้อประโยชน์และผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ต่อภาครัฐ  

 

 4.2.3 การสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาในระยะยาวของประเทศ  
การสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาในระยะยาวของประเทศเป็นเรื่องที่เกินกว่าการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมหรือประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนับได้

ว่าเป็นปัจจัยที่เร่งการสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาระยะยาวของประเทศไทย เพราะการขับเคลื่อนด้วย

นโยบายทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเกิดพลวัตรในเรื่องอื่นตามมาอยา่งหลีกเลี่ยงมิได้ การกำหนดนโยบาย

ระดับรัฐ และการบัญญัติกฎหมายจะต้องมุ่งไปสู่การจัดวางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในอันได้แก่ การ

เอื้อให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นและขยายตัวมากขึ้นเรื ่อย ๆ ในขณะเดียวกันจะต้องให้ความ

คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภายใต้สภาพการจ้างงานทีด่ี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ65  

การจัดวางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดังกล่าวอาจเป็นไปเพื่อเป้าประสงค์บางประการเช่น รัฐ

ต้องการแรงงานมีฝีมือจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศมากขึ้น และขณะเดียวกันไม่ต้องการให้คน

ชาติของตนสมองไหลออกไปทำงานนอกประเทศ เช่นนี้รัฐจะต้องกำหนดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่

อาศัยของคนต่างด้าว และดึงดูดให้คนไทยอยากที ่จะอาศัยอยู ่ในประเทศไทยต่อไป การจัดวาง

สภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบัญญัติกฎเกณฑ์ภายในที่มีกุศโลบายเพื่อการ

ดังกล่าว เช่น การกำหนดสภาพการจ้างงานที่ดี การให้สวัสดิการที่เพียงพอ การคุ้มครองคนต่างด้าวจาก

การถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

หากต้องการดึงดูดนักลงทุนให้นำเงินมาลงทุนในประเทศไทย รัฐไทยย่อมจะต้องจัดวางกฎระเบียบ

ทั้งหลายที่เอื้อต่อการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เช่น มาตรการทางภาษีอากร การ

รับรองสิทธิในการถือครองทรัพย์สินของต่างด้าว กฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายของทุน กฎหมายที่เอื้อ

ต่อระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

การจัดวางสภาพแวดล้อมดังกล่าว มีความสัมพันธ์ก ับ “แนวคิดการแข่งข ันเช ิงระบบ” 

(Competition of Legal System) ซึ่งเอื ้อให้การกำหนดนโยบายและกฎหมายมีทิศทางที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สนิคา้ บริการ เงินลงทุน และแรงงานที่เคลื่อนย้ายโดยเสรีภายใต้นโยบายของ

ประชาคมย่อมมุ่งไปสู่ระบบ (หรือประเทศ) ที่มีศักยภาพในการดึงดูดปัจจัยการผลิตเหล่านี้ได้มากที่สุด 
การที่ปัจจัยการผลิตเหล่านี้จะให้ประโยชน์แก่รัฐสมาชิกได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎหมาย

ภายในของรัฐเป็นสำคัญ เพราะเอกชนย่อมมีอำนาจตัดสินใจเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและให้ประโยชน์ต่อ

การประกอบธุรกิจมากที่สุด ในทางตรงกันข้ามหากสถานที่เป้าหมายมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้ออำนวย เอกชน

																																																								
65 สำหรับบทวิเคราะห์เรื่องผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อการสร้างระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาประเทศในระยะยาวดู Lotta Moberg. 2017. The Political Economy of Special Economic Zones: 
Concentrating Economic Development. London: Routledge.  



	

 54 

ย่อมปฏิเสธสถานที่ดังกล่าว เป็นต้นว่า นักลงทุนต้องการมาประกอบกิจการภายในประเทศ A ในอาเซียน 

แต่ประเทศ A เก็บภาษีนิติบุคคลในอัตราที่สูงมาก นักลงทุนต่างชาติไม่มีสิทธิในการถือครองกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บ่อยครั้งที่การเวนคืนก่อให้เกิดผลเสียหายเกินควรต่อนักลงทุนต่างชาติ กรณี

ดังกล่าว เป็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่พึงประสงค์ของนักลงทุนหรือคนต่างด้าวส่วนใหญ่ เพราะไม่ได้รับ

การคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็น

ดังกล่าวคงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องทบทวนเลือกมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป  

 

4.3 การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคง  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบริบทของอาเซียนมิได้กระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น หาก

ยังมีมิติทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่มีต่อภาครัฐ โดยเฉพาะการ

ปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรรัฐในทุกภาคส่วน การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะแยกตามองค์กรของรัฐดังนี้ (1) การ

ออกคำสั่งของเจ้าพนักงาน (2) การระงับข้อพิพาทและการใช้อำนาจตุลาการ (3) การจัดระบบฐานข้อมูล 

(4) บทบาทขององค์กรลำดับรอง (หน่วยงานภายในประเทศ) กับการจัดการความไม่แน่นอนทางการเมือง 

และ (5) บทบาทการเป็นผู้นำในอาเซียนของไทย  

 

 4.3.1 การออกคำสั่งของเจ้าพนักงาน  
การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานเป็นประเด็นสำคัญและมีมิติด้านการเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกรณีที่บทบัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานของรัฐอ้างถึงตัวบทในสนธิสัญญา รวมถึงหลักการทั่วไป

ของกฎหมายระหว่างประเทศ (General Rules of International Law)66 การดำเนินงานตามกรอบของ

อาเซียนนั้นเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากตราสารของอาเซียน และเป็นที่ทราบกันดีว่า

หลักเกณฑ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การยึดติดกับแนวปฏิบัติที่คุ้นเคยที่ว่าการ

ปฏิบ ัต ิภารกิจของหน่วยงานของร ัฐจะต้องพึ ่งพากฎหมายภายในที ่ เป ็นลายลักษณ์อ ักษร เช ่น 

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง หนังสือเวียน ไม่น่าจะทันต่อยุคสมัยของการพัฒนา

นโยบายร่วมภายใต้ประชาคมอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมหมายถึงการพัฒนาระบบกฎหมายและกลไกเพื่อตอบสนองต่อ

ประเด็นดังกล่าว และกฎหมายย่อมมีการเปิดช่องให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน รวมถึงการอ้างถึง

ตัวบทในสนธิสัญญาและหลักกฎหมายระหว่างประเทศให้อำนาจต่อเจ้าพนักงานในการกำหนดเงื่อนไข

เพิ่มเติม หรือให้ดุลยพินิจอย่างกว้างในการออกคำสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางกฎหมายนั้น ซึ่ง

ปรากฏอยู่มากในกฎหมายของไทย อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการทำงาน

																																																								
66 ดูประเด็นเรื่องหลักการทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ จุมพต สายสุนทร. 2552. กฎหมายระหว่าง

ประเทศ เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.  



	

 55 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 767 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  พ.ศ.2542 

มาตรา 10 วรรค 268 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8669 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 

17 และ 5470 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 7 ทวิ วรรค 371 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 11 และ 1272 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4, 150, 151 368 

และ 868 เป็นต้น73 ส่วนตัวบทและหลักเกณฑ์ภายใต้กรอบกติกาของอาเซียนนั้นได้อธิบายเนื้อหาไว้ในบท

ก่อนของงานวิจัยแล้ว เช่น หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ

ที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation) หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง74  

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นอาจจะ

ไม่เพียงพอหรือตอบสนองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน คณะผู้วิจัยเห็นว่า

หากมีคณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการว่าด้วยการบูรณาการระบบกฎหมายอาเซียนในภาพรวม ซึ่ง

อาจจะมีบทบาทรับคำร้องเพื่อการตีความกรอบการปฏิบัติงานตามตราสารต่าง ๆ ของอาเซียน รวมถึง

ประเด็นเรื่องที่วิจัย และทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน น่าจะ

ช่วยให้การออกคำสั่งหรือมาตรการทางกฎหมายเป็นไปโดยสอดคล้องกับพันธกรณีอาเซียน รวมถึงหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  

นอกจากการตั ้งคณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการขึ ้นมาแล้ว องค์กรของรัฐเองจะต้อง

กระตือรือร้นในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยตระหนักว่าการเข้าสู่ระบบของ

ประชาคมเศรษฐกิจนั้นหาได้เป็นการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวเท่านั้น หากเป็นการยกระดับมาตรฐาน

การคุ้มครองสิทธิของคนไทยเช่นกัน  

 

 4.3.2 การระงับข้อพิพาทและการใช้อำนาจตุลาการ  
การระงับข้อพิพาทนั ้นโดยทั ่วไปเป็นบทบาทของเจ้าพนักงานตุลาการ ระบบการคัดเลือก

ข้าราชการตุลาการตามระบบของประเทศไทยนั้นมีความเข้มงวด ทำให้ได้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ทาง

																																																								
67 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551.  
68 มาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542.  
69 มาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน.  
70 มาตรา 17 และ 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522.  
71 มาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508.  
72 มาตรา 11 และ 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539.  
73 มาตรา 4, 150, 151, 368 และ 868 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย.์  
74 อาท ิหลักการที่ปรากฏภายใต้ ATIGA, AFAS หรือ ACIA.  
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กฎหมายเป็นอย่างดี ศาลไทยเองโดยทั่วไปเป็นศาลที่เปิดกว้างต่อมุมมองใหม่ ๆ75 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตามแนวทางของอาเซียนซึ่งมีการบูรณาการเข้าสู่ระบบกฎหมายของอาเซียนย่อมกระทบต่อบทบาท

ของศาล กล่าวคือ ศาลย่อมมีบทบาทในฐานะองค์กรหนึ่งของรัฐที่ทำหน้าที่บูรณาการในเชิงลบ (Negative 

Harmonization) ซึ่งจะแตกต่างจากการบูรณาการเชิงบวก (Positive Harmonization) ซึ่งโดยทั่วไปจะ

เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือบริหาร ศาลควรตระหนักถึงบทบาทดังกล่าวนี ้ของตน มองเห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติอาเซียนกับระบบกฎหมายไทย เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานของรัฐดังที่กล่าวไป

ข้างต้น เช่น การปรับใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการใช้การตีความกฎหมาย

ภายใน การตีความสัญญาตาม “ปกติประเพณี” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 และ 

868 การปรับใช้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิเคราะห์ถึงระดับการใช้ความระมัดระวังของผู้ประกอบวิชาชีพตาม

นัยของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 ประกอบกับมาตรา 4 วรรค 2 ตอนกลาง (กรณี

เทียบเคียงเกณฑ์ความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพสำหรับกรณีสัญญาประเภทอื่น ซึ่งต่อไปบทบาท

ขององค์กรวิชาชีพระดับอาเซียนจะมีผลอย่างมากในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวนี้) เป็นต้น แก้ไขแล้ว  

 

 4.3.3 การจัดระบบฐานข้อมูล  
การจัดทำระบบฐานข้อมูลเป็นอีกประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว 

โดยฐานข้อมูลแยกออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือ ประเภทแรก – ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยตรงในการ

ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐซึ่งได้แก่ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว ฐานข้อมูล

เกี่ยวกับการประกอบกิจการของคนต่างด้าว ฐานข้อมูลการประกอบวิชาชีพของคนต่างด้าว ฐานข้อมูล

เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร รวมถึงระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ

ด้วยกันเอง ประเภทที่สอง – ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิของประชาชน และสิ่งที่คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

รวมถึงมาตรการแทรกแซงจากรัฐ ทั้งการลงโทษอาญาและการออกคำสั่งทางปกครอง ฐานข้อมูลทั้งสอง

ประเภทนี้มีนัยสำคัญอย่างมากต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ  

ฐานข้อมูลประเภทแรก ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยตรงในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐ 

ฐานข้อมูลประเภทนี้ควรเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนของหน่วยราชการ อีกทั้งการจัดการฐานข้อมูลที่เคยมีอยู่

แล้วควรที่จะผนวกฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเข้าไปด้วย การจัดการฐานข้อมูลที่มีบูรณาการและเป็นระบบ

ระเบียบย่อมทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิผล ภายในเวลา

อันรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ปัจจุบันระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถทำได้ง่ายด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และภาคส่วนของรัฐบางแห่งได้สร้างกรอบความร่วมมือกันในการจัดการฐานข้อมูล ด้วย

																																																								
75 ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี, ป่าน จินดาพล และวรรณวิภา พัวศิริ. 2560. โครงการวิจัยยกระดับการบังคับคดี

ล้มละลายไปเป็นไปตามมาตรฐานสากล : กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย. กรุงเทพฯ : 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม.  
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การให้ความช่วยเหลือซึ ่งก ันและกัน และแลกเปลี ่ยนข้อมูลที ่ใช ้ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ ปัจจุบ ันมี

ความก้าวหน้าในการจัดการระบบทะเบียนราษฎรและประวัติอาชญากรรมของคนต่างด้าว เช่นกรณีของ

ตำรวจมีกรอบความร่วมมือทางอาญาโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลบางประเภท

สมควรมีกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกเพื่อเอื้อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรรัฐเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น ฐานข้อมูลการเสียภาษีอากรของผู้ประกอบกิจการต่างด้าว และฐานข้อมูลคุณสมบัติ

ของผู้ประกอบวิชาชีพคนต่างด้าว (ซึ่งควรเกิดจากความร่วมมือขององค์กรวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา) เป็นต้น   

ฐานข้อมูลประเภทที่สอง ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประชาชน ปัจจุบันฐานข้อมูลประเภทนี้มี

ข้อจำกัดอย่างมากสำหรับคนต่างด้าว ฐานข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางเข้าประเทศไทย การประกอบ

อาชีพ และการประกอบกิจการของคนต่างด้าว ในส่วนของระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลาย เช่น การต่ออายุวี

ซ่า การขออนุญาตทำงาน การขออนุญาตประกอบกิจการ มักนำเสนอเป็นภาษาไทย ฐานข้อมูลส่วนน้อยที่

มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และน้อยยิ่งกว่าที่มีการแปลเป็นภาษาของคนต่างด้าวส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้า

มาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาพม่า แม้ในปัจจุบันจะได้มีความพยายามในการ

ฝึกฝนให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ของกระทรวงทบวงกรมมีทักษะในการใช้ภาษาของประเทศเพื ่อนบ้าน 

มาตรการดังกล่าวนี้ก็ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากับการสร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้คนต่างด้าวสามารถ

เข้าถึงและพึ่งพาตนเองได้ การขาดแคลนองค์ความรู้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่น การ

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือบุคคลที่มีองค์ความรู้และช่องทางที่ไม่สุจริต การเสียค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (ต่อทนายต่างด้าวหรือทนายไทย) โดยไม่จำเป็นการกระทำผิดกฎหมายของ

ประเทศและการถูกแทรกแซงด้วยมาตรการทางกฎหมาย  

จัดการทำฐานข้อมูลดังกล่าวยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของตราสารอาเซียนในเรื่องการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development 

and Collaboration (2016) โดยเฉพาะในเรื ่องการแบ่งส่วนความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกซึ่งอาเซียนวางกรอบให้สมาชิกจัดทำ One-Stop Services  

 

 4.3.4 บทบาทขององค์กรลำดับรอง  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนย่อมก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง

องค์กรต่าง ๆ อย่างรวดเร็วมากขึ้น76 นอกเหนือจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างรัฐ องค์กรที่มีอำนาจ

อธิปไตยที่ต่ำกว่ารัฐหรือ Infra-Partes ซึ่งไม่มีอำนาจในการแทรกแซงในระดับเดียวกับรัฐ แต่ก็มีบทบาท
อย่างมากในการเจรจาติดต่อสื่อสาร การสร้างแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงการเร่งการตกผลึกของ

กฎเกณฑ์หรือระเบียบต่าง ๆ องค์กรลำดับรองดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานของรัฐสมาชิกแต่ละแห่งที่มี

																																																								
76 ตัวอย่างงานวิจัยที่กล่าวถึงองค์กรลำดับรองที่เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้นเพราะผลกระทบจาก

การรวมกลุ่มอาเซียน อาทิ ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2560. องค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.  
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บทบาทเดียวกัน อาทิ รัฐสภา สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพภายในรัฐสมาชิกแต่ละแห่ง องค์กรพัฒนาเอกชนที่

ประจำอยู่ในแต่ละประเทศและมีบทบาทในการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ปัจจุบันพบว่าการ

ทำงานของ Infra-Partes ภายในอาเซียนมีความรวดเร็วและมีบทบาทอย่างมาก เช่น เครือข่ายตำรวจ
อาเซียน ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว (ASEAN Earthquake Information Center) ศูนย์อาเซียนเพื่อ
ความหลากหลายทางชีววิทยา (ASEAN Center for Biodiversity) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(ASEAN University Network) สหพ ันธ ์ฟ ุตบอลอาเซ ียน (ASEAN Football Federation) การวาง
แนวนโยบายและการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการกำหนดบทบาทและ
หน้าที่ให้องค์กรดังกล่าวที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในเรื่อง
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ตราสารของอาเซียน  

สถานการณ์การเมืองที่มีความผันแปรภายในประเทศอาจมิใช่ประเด็นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเขต
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ก็ส่งผลกระทบทางอ้อมในเชิงลบที่มิอาจปฏิเสธได้ว่า ความผันแปรทาง
การเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของนโยบายและการออกกฎหมายรองรับทาง
เศรษฐกิจ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ77 กรณีนี้รัฐจะต้องสร้างแผนสำรองสำหรับรับมือใน

กรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบลงให้เหลือน้อยที่สุด จาก
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ78 เช่น การจัดที่ทำงานลับเฉพาะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ สร้าง

ระบบ Home Office ให้แก่เจ้าพนักงานสำหรับกรณีที ่ศูนย์ราชการถูกปิด การใช้ระบบสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตในการเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของคนต่างด้าวที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ ระบบประกันความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของคนต่างด้าวจาก
เหตุการณ์ไม่สงบ เป็นต้น การแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คงจะมิใช่การห้ามการชุมนุม หรือห้ามประชาชนคิดต่าง 
ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่เป็นไปไม่ได้ หากการแก้ปัญหาก็คือในช่วงเวลาที ่สถานการณ์การเมืองไม่ลงตัวเช่นนี ้
ระบบปฏิบัติการภายใต้กรอบของอาเซียนจะต้องสามารถเดินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก  
 

 4.3.5 บทบาทการเป็นผู้นำในอาเซียนของไทย  
หากพิจารณาประวัติการก่อตั้งอาเซียนจะพบว่าประเทศไทยมีบทบาทในฐานะผู้นำอาเซียนมาโดย

ตลอด การเป็นผู้นำเช่นว่านี้ย่อมหมายความว่า ประเทศไทยจะต้องดำเนินการไม่จำกัดเฉพาะยุทธศาสตร์

ตามตราสารของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่จะต้องบูรณาการระบบกฎหมายตามกฎ

บัตรอาเซียน กล่าวคือ การวางแนวนโยบายและการบูรณาการระบบกฎหมายของประเทศไทยควรจะเป็น

ต้นแบบอย่างที่ดีในสายตาของประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีของรัฐประชาคมที่ได้รับ

การปฏิบัติตามซึ่งจะส่งผลดีต่อบทบาทและสถานภาพการเป็นผู้นำในอาเซียนของประเทศไทยในระยะยาว

เช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา  

 

																																																								
77 ปวริศร เลิศธรรมเทวีและอัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ. 2557. ผลกระทบต่อกระบวนการกฎหมายจากการเข้าเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 12(3), 21-38.  
78 Ibid.  
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4.4 การวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบด้านสังคม  
 การศึกษาผลกระทบเกี ่ยวกับการพัฒนาและจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจไม่จำกัดเฉพาะการศึกษา

วิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น แต่ยังจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ไปถึงมิติทางสังคมที่อาจ

เกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจซึ่งมีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับมิติทางสังคม ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ

ประเด็นสำคัญที่พบได้ 

 

4.4.1 ปัญหาอาชญากรรม   
 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งนำพาซึ่งการเคลื่อนย้ายของปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานและ

คนต่างด้าวเข้ามาภายในประเทศ ย่อมหลีกเลี ่ยงมิได้ที ่จะเกิดปัญหาทางสังคมที่ตามมา เช่น ปัญหา

อาชญากรรม ซึ่งปรากฏในหลากหลายลักษณะ อาทิ การลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย การใช้กำลัง
บีบบังคับ การใช้ความรุนแรง เป็นต้น อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นนี้ยังหมายถึง การก่อการร้าย หรือ
อาชญากรรมในลักษณะธรรมดา อาทิ การจี้ปล้นหรือโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล การประทุษร้าย และ
จากข ้อม ูลทางสถ ิต ิของ United Nations Survey of Crime Trends and Operation of Criminal 
Justice (UNCS) ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 – 2009 ครอบคลุม 63 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
พบว่า ปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมคือ การย้ายถิ่นฐานของแรงงาน โดยพบในกลุ่มแรงงานที่มี
อัตรารายได้ต่ำโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม79  

 ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่าการเปิดเสรีการค้า ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
สินค้า บริการ เงินทุนและแรงงานมีนัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศที่ผลิตโดยใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Abundant Countries) เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ 
การเปิดเสรีทางการค้ามีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นในประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น ทำให้
แรงงานบางส่วนไม่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่เกิดผลิตภาพ80 แรงงานกลุ่มดังกล่าวจึงหันไปก่ออาชญากรรม

ซึ่งมีส่วนทำให้อัตราการเกิดอาชญากรรมสูงขึ้น81 ขณะที่การเปิดเสรีนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าจ้างแรงงาน

ถูกลงในประเทศที่ใช้ทุนเข้มข้นซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม ผลการศึกษาดังกล่าวทำ
ให้เราได้เข้าใจภาพความสัมพันธ์ของการเปิดเสรีการค้ากับอัตราการเกิดอาชญากรรมได้ระดับหนึ่ง แม้ว่า
งานดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้น หรือใช้ทุนเข้มข้นแต่ภาคการผลิต
ของไทยกำลังพฒันาไปในทิศทางของการใช้ทุนเข้มข้นยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ภาพที่เห็นจากงานศึกษานี้อาจไม่ครบถ้วนทั้งหมด เนื่องจากปัจจัยที่อาจทำให้เกิด
อาชญากรรมมีจำนวนมากและไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยด้านการค้าหรือเศรษฐกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหา
เรื่องอาชญากรรมเป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกมาเพื่ออธิบายความสัมพันธ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น  
 

																																																								
79 ด ูข ้อม ูลและสถ ิต ิ ได ้ ใน  < United Nations Survey of Crime Trends and Operation of 

Criminal Justice>.  
80 Ibid.  
81 Ibid.  
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 4.4.2 ปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 นอกเหนือจากปัญหาอาชญากรรม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งหมายความถึงการจัดตั้งเขต

อุตสาหกรรม หรือเขตนิคมต่าง ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อประเด็นเรื่องสาธารณสุขและปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
82  

 การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวย่อมนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า การ

ลงทุน อุตสาหกรรม และการหลั่งไหลของแรงงานดังที่วิเคราะห์ข้างต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบ

ให้เกิดปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาเรื่องสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหา

ด้านสาธารณสุขพบว่า สถานการณ์ปัญหาที่เป็นผลมาจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีเหตุผลสำคัญ 

กล่าวคือ  

 ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มตัวของประชากรแรงงานที่อาจเคลื่อนย้าย

ถิ่นฐานเข้ามาในเขตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาตลาดแรงงานที่มีโอกาสและผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น การนำพา

ซึ่งคนมิได้นำมาเฉพาะปัญหาอาชญากรรมแต่ยังส่งผลต่อเรื่องความต้องการด้านสาธารณสุข ยิ่งกว่านั้น 

ระบบการประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยเนื่องจากมี

จำนวนที่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติภายใต้ระบบการ

ประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ ระบบประกันสังคมและระบบประกันสุขภาพรายปีของ

กระทรวงสาธารณสุข แต่พบว่าระบบดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพในการผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่

ระบบประกันสุขภาพได้ครอบคลุม  

 ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมด้วยการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต

สินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมาคือปัญหาทางสิ่งแวดล้อม หากไม่มีระบบการจัดการ รวมทั้ง

มาตรการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่ตามมา  

 

 4.4.3 ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล 
 ผลกระทบทางสังคมอีกประการหนึ่งที่สำคัญจากการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ

ผลกระทบที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
83 โดยประเด็นดังกล่าวมีความหมายที่กว้าง ครอบคลุมหลายมิติ อาทิ 

เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจของ

ภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น การลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวข้างต้นมิใช่คำตอบเพียงข้อเดียวของการพัฒนา

																																																								
82 Action Aid Vietnam. 2005. Migrant Workers in Vietnam: A Summary Research Report. Hanoi, 

Vietnam: Action Aid Vietnam.  
83 Cristina Donateo. (2017). Special Economic Zones and Human Rights Violations in Myanmar. 

Myanmar: Heinrich Boll Stiftung.  
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เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน การเป็นบริษัทที่มีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี และการรับผิดชอบ

ต่อสังคมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนา

ทางสังคมตามมา อีกทั้ง การจัดสรรให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลและระบบการจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม

เป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่บริษัทนั้น ๆ จะได้รับการยอมรับจากสังคม  

 การเป็นบรรษัทภิบาลที่ดียังหมายถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของแรงงานทั้งของไทยและ

ต่างด้าวอย่างเท่าเทียม จะเห็นได้ว่า ประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่อาเซียนให้ความสำคัญและวาง

เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในตราสารอาเซียนภายใต้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones 

(SEZs) Development and Collaboration (2016) ดังกล่าวในบทที่ 2 ข้างต้น  

 

 4.4.4 สถาบันครอบครัว  
สถาบันครอบครัวอาจมิได้เกี ่ยวข้องโดยตรง แต่ก็มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษซึ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของคนทั้งนักลงทุน ผู้ให้บริการ และคน อาจทำให้เกิด
การก่อตั้งสถาบันครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลต่างเชื้อชาติศาสนา การดำเนินชีวิตภายในครอบครัวที่มี
ลักษณะระหว่างประเทศเช่นนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายจะต้องเข้ามาดูแล และกฎหมายเช่นว่านั้นย่อมมิใช่
กฎหมายไทยเพียงอย่างเดียว หากเป็นกฎหมายทั้งปวงที่มีความสัมพันธ์กับบริบทของครอบครัวระหว่าง
ประเทศ อาทิ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับการเข้า
และออกจากเมือง  กฎหมายอาญาเกี่ยวกับครอบครัว เป็นต้น   
 ประเด็นทางด้านสังคมดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่หยิบยกมาอภิปรายในรายงานวิจัย เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสังคมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอันที่จริงผลกระทบทางสังคมจากการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษยังมีอีกหลายประเด็น อาทิ การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลกระทบบางประการต่อชุมชน 

การถูกเวนคืนที่ดินทำกิน หรือผลกระทบต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทย เป็นต้น  

 

4.5 บทสรุป 
 บทนี้กล่าวถึงประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของ

อาเซียนโดยได้วิเคราะห์ในสามมิติที่สำคัญ กล่าวคือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางการเมืองและความมั่นคง

และมิติทางสังคม และจากการศึกษาพบว่าการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดประโยชน์

และผลกระทบในด้านต่าง ๆ การที่รัฐจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการ

พัฒนาจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งประเด็นดังกล่าวรัฐต้องชั ่งน้ำหนักว่าการพัฒนาพื้นที ่ใดเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพื่อแลกกับปัญหาทางการเมืองและผลกระทบทาง

สังคมที่อาจเกิด กรณีนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดมาตรการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ในบทต่อไปจะวิเคราะห์

แนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของอาเซียนดังที่

วิเคราะห์และปรากฏภายใต้ ASEAN Guideline for Special Economic Zones (SEZs) Development 
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and Collaboration (2016) โดยแนวทางดังกล่าวจะได้นำไปสรุปเป็นข้อเสนอแนะในบทสุดท้ายของ

รายงานวิจัยฉบับนี้ต่อไป  
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5 
แนวทางการพัฒนานโยบายและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
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5.1 บทนำ 
ตามหลักการอย่างกว้างรัฐย่อมมีดุลยพินิจและอิสรภาพในการวางแนวนโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งนี้โดยนัยของหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐดังกล่าวในบทที่ 2 ข้างต้น การใช้ดุลยพินิจและอิสรภาพของรัฐดังกล่าวยังมี

ข้อจำกัดบางประการซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาท ิ

การสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ไม่คุ้มประโยชน์ระยะยาวของรัฐ ผู้ประกอบการภายในประเทศ

ได้รับผลกระทบเกินกว่าเหตุ ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เป็นต้น การวางแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของรัฐนั้นจึงจำเป็นจะต้องอาศัยข้อพิจารณา

หลายประการที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นประเด็นทางกฎหมายและที่มิใช่ประเด็นทางกฎหมาย บทนี้กล่าวถึง

แนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสำหรับประเทศไทยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียนในประเด็นดังกล่าว  

 

5.2  ข้อพิจารณาสำหรับการพัฒนาแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย 
การพัฒนาแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำองค์ประกอบ

สำคัญสองประการให้เป็นรูปธรรม กล่าวคือ (1) องค์ประกอบและสาระสำคัญของแนวนโยบายและ

กฎหมาย และ (2) กลไกและสถาบันที่ปฏิบัติการภายใต้แนวนโยบายและกฎหมาย กล่าวคือ  
 

5.2.1 องค์ประกอบและสาระสำคัญของ “แนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ดีและ 
  เหมาะสม”  

การกำหนดเนื้อหาและสาระสำคัญของแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่ดีและเหมาะสม

นั้นแท้ที่จริงก็คือการมองหาจุดสมดุลระหว่างขั้วแนวคิดทั้งหลายที่มักจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน 

อ าท ิ  Liberalism –  Protectionism, Liberalism – Conservatism, Liberalism – Paternalism, 

Capitalism – Socialism, Internationalism/Regionalism – Nationalism, Deregulatory – 

Regulatory, Decentralism – Centralism, Impressionism – Realism เป็นต้น84  

อาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาสาระของเขตเศรษฐกิจหรือเขตการปกครองพิเศษที่จะสามารถสร้างความ

พึงพอใจให้กับทุกฝ่ายและสามารถปฏิบัติการได้จริงจะต้องเกิดขึ้นจากการคิดคำนวณจากมุมมองของทั้ง

สองขั้วเหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวนโยบายและกฎหมายที่เหมาะสมของประเทศไทยในลำดับ

ต่อไป ผู้วิจัยเห็นควรยกตัวอย่างการคิดคำนวณอันจะนำไปสู่การสร้างหรือพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม

สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ดังนี้  

																																																								
84 บทวิเคราะห์ที่กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้รับการอธิบายโดยละเอียดใน Ha Joon Chang. 2014. 

Economic’s The User Guide. London: Pelican Book.   
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษในอุดมคติ กรณีนี้อาจสอดคล้องกับแนวคิดแบบ Impressionism ซึ่งอาจ

ได้แก่เขตเศรษฐกิจที่เปิดเสรีอย่างเต็มขั้น กล่าวคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ขจัดทั้งข้อกีดกันทางศุลกากรและ

ข้อกีดกันนอกเหนือจากพิกัดศุลกากร อีกทั้งยังเปิดเสรีให้นักลงทุนโดยไม่จำกัดสัญชาติเข้ามาประกอบ

กิจการได้อย่างเต็มที ่ เขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะนี้ก็คือระบบที่เปิดเสรีอย่างเต็มที ่ และมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดแบบ Liberalism และ/หรือ Capitalism โดยมีมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้อง

ก ับหล ักกฎหมายระหว ่างประเทศ ตลอดจนสอดคล้องก ับแนวค ิดแบบ internationalism หรือ 

regionalism อีกทั้ง ยังไม่ตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงด้วยมาตรการทางกฎหมายอย่างพร่ำเพรื่อจากรัฐ 

ส่งผลให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดแบบ deregulatory และ 

decentralism อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวนี้ อาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในโลก

อุดมคติ “UTOPIA”85 หรือยากที่จะเกิดขึ้นจริง เพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นผู้วางกรอบนโยบาย

จะต้องประสบกับการแทรกแซงของปัจจัยต่าง ๆ มากมายซึ่งอาจทำให้ระบบในอุดมคตินั้นมิอาจพัฒนาขึ้น

ได้เลย  

ตัวอย่างที่สุดขั้วอีกรูปแบบหนึ่งได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นจากการคิดคำนวณประโยชน์

ของรัฐโดยแท้ (สอดคล้องกับแนวคิดแบบ Nationalism) รัฐอาจเข้าควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อ

กำหนดทิศทางหรือพฤติกรรมของนักลงทุนภายในรัฐ (สอดคล้องกับแนวคิดแบบ Paternalism, 

Regulatory หรืออาจรวมถึง Socialism) แนวคิดแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างค่อนข้างง่ายเพราะตั้งอยู่

ภายใต้บริบทของโลกแห่งความเป็นจริง กรณีนี้สอดคล้องกับสำนักคิดแบบสัจจะนิยม หรือ “Realism” 

ประชาชนย่อมเห็นประโยชน์อันใกล้ที่จะตกต่อคนภายในรัฐ แต่ทว่าอาจยากที่จะเห็นประโยชน์ระยะยาว

เพราะเขตเศรษฐกิจในลักษณะนี้ไม่น่าที่จะมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้เลย อันจะทำให้การ

ขยายขนาดทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเชื่องช้าอย่างมาก  

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยอาจเริ่มต้นด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ระยะสั้นและระยะยาว วิสัยทัศน์

ระยะยาวนั้นได้แก่แนวนโยบายและกฎหมายที่จะนำไปสู่การเปิดเสรีในขั้นสุด เช่น การอาศัยเขตการค้า

เสรีเป็นฐานไปสู ่การสร้างเขตการปกครองพิเศษ (Special Administrative Zones) หรือการสร้าง

ประเทศสิงคโปร์หรือการสร้างประเทศฮ่องกงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งการเปิดเสรีดังกล่าวนี้ยัง

นำไปสู่การขยายขนาดของการเปิดเสรีให้เกิดขึ้นได้ในระดับประเทศ (National Scale) อีกด้วย ส่วนการ

กำหนดวิสัยทัศน์ระยะสั้นย่อมได้แก่การกำหนดทิศทางและกรอบวัตถุประสงค์สำหรับสิ่งซึ่งสามารถเห็น

ผลได้ภายในทันทีหรือระยะเวลาอันสั้น รวมถึงสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การขยายผลเป็นวิสัยทัศน์ระยะ

ยาวต่อไป สิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนออกมาในรูปของแนวนโยบายของรัฐ หรือกฎหมายเชิงนโยบายก็ได ้ 

หลักการดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องที่ยังมิได้แปลออกมาในรูปของตัวบทกฎหมายที่มีความชัดเจน

และในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นอันจะทำให้ระบบสามารถขับเคลื่อนได้เอง บรรดาระเบียบกฎเกณฑ์

																																																								
85 ทฤษฎ ีUTOPIA เป็นผลงานของ St. Thomas More ดู Thomas More. 1516. Utopia. (reprinted by 

Penguin Book).  
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ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นแม้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยังปรากฏตัวในรูปของบรรดา

กฎเกณฑ์ที่กำหนดแยกเป็นเรื่อง ๆ และอยู่ในกฎหมายคนละฉบับดังจะได้วิเคราะหต์่อไป  

อันที่จริง สารัตถะทางกฎหมายนั้นควรเป็นหลักการที่ดีซึ่งไม่เป็นปฏิปักษ์หรือยากที่จะพัฒนาต่อ

ยอดภายใต้สภาพแวดล้อมในโลกของความเป็นจริงกล่าวคือระบบกฎหมายของประเทศไทยนั่นเอง 

หลักการบางข้ออาจจะสามารถปรับใช้ได้อย่างง่ายดายภายใต้บริบทอื่นแต่อาจจะมีปัญหาเมื่อถูกนำมาใช้

ภายใต้บริบทของประเทศไทย ในขณะเดียวกันหลักการที่จะพัฒนาขึ้นนั้นควรที่จะทัดทานแรงเสียดทานที่

อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นหลักการที่มีความถูกต้องเหมาะสมทางการเมือง (Political Correctness) 

อันน่าที ่จะเอื ้อให้ผู ้กำหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายทั้งในระดับข้าราชการการเมืองและ

ข้าราชการประจำมีความสะดวกใจที่จะผ่านนโยบายหรือกฎหมายดังกล่าวออกมาได้ และต่อจากนั้นผู้

บังคับใช้กฎหมายและผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย (Regulators and Regulated) ก็เต็มใจที่จะบังคับใช้กฎหมาย

และปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วย    

 

5.2.2  กลไกและสถาบันภายใต้แนวนโยบายและกฎหมาย    
 กลไกและสถาบันโดยทั่วไปก็คือกระบวนการใช้อำนาจบริหาร (Executive)86 โดยทั่วไปจะมี

บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้และการตีความตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้กลไกและ

สถาบันดังกล่าว ยังอาจมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระเบียบกฎเกณฑ์ได้ด้วยหากกฎหมายกำหนดให้

กลไกและสถาบันเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวขึ้นมาด้วย กลไกและสถาบันที่ใช้อำนาจตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษควรจะมีบทบาทมากน้อยเพียงใดนั้น รายงานการวิจัย

ฉบับนี้จะไดก้ล่าวต่อไปในรายละเอียด  

ภายใต้บริบทของการใช้อำนาจบริหาร (Executive) การออกแบบกลไกและสถาบันที่ใช้อำนาจ

ตามกฎหมายนั้นมีข้อควรพิจารณาเบื้องต้นบางประการดังนี้  

 ประการแรก กลไกหรือสถาบันจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจกรณีที่ตัวบท

กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที ่ไว้และปรับใช้บรรดากฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องในทิศทางที ่สร้างสรรค์
87 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล อีกทั้งยังสามารถประสานประโยชน์

ระหว่างผู้ประกอบการและประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เป็นผู้ใช้อำนาจตาม

กฎหมายกลไกและสถาบันที่เกี่ยวข้องควรที่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพและ

																																																								
86 การใช้อำนาจบริหารของฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) ผ่านคณะรัฐมนตรี คือ การบังคับนโยบายและกฎหมายให้บัง

เกิดผลในทางปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการแบ่งแยกอำนาจการปกครอง การบังคับให้เป็นไปตามนโยบายและ

กฎหมายดังกล่าวยังมีประเพณีปฏิบัติที่วางกรอบในการดำเนินการอยู่ ดู ปวริศร เลิศธรรมเทวี. 2560. ประเพณีทาง

รัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม.   
87 กรณีนี้ยังหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายตามหลักการของกฎหมาย หรือ “หลักนิติธรรม” (Rule of Law).  
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ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายสำหรับการออกคำสั่งทาง

ปกครองทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ประการที่สอง การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ มีรูปแบบของการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น รวมถึงระบบที่เกิดขึ้นนั้นยังอาจที่ผลักภาระให้ไปอยู่ที่เอกชนได้อย่าง

สมเหตุสมผล
88  

ประการทีส่าม ระบบที่สร้างขึ้นนั้นควรที่จะคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นไป
ได้ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้ ระบบที่ดีนั้นจะต้องมีศักยภาพที่จะบูรณาการแนวนโยบายและมาตรการทาง

กฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่แนวนโยบายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าหากันได้อย่าง

เหมาะสม บรรดากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเองนั้นแยกกระจัดกระจายตามกฎหมาย

ฉบับต่าง ๆ แม้ว่าจะมีกฎหมายกลางก็ตาม บรรดาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและที่ยังคงมีผลใช้บังคับต่อ

ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นก็ยังคงแยกกระจัดกระจายตามกฎหมายฉบับต่าง ๆ และอยู่ภายใต้การ

บังคับใช้ของหน่วยงานของรัฐที่แยกต่างหากจากกัน (Overlapping Jurisdiction) ระบบที่กระจัดกระจาย

ดังกล่าวย่อมนำมาซึ่งความยากลำบากของผู้ประกอบการเอกชนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับให้

ครบถ้วนได้ทุกประการ กรณีนี้เกี่ยวข้องกับความยากง่ายของกฎเกณฑ์ระเบียบภายในประเทศซึ่งส่งผล

กระทบต่อบรรยากาศในการเข้ามาประกอบธุรกิจและลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ รัฐจึงควรที่จะมีบทบาท

ในการอำนวยความสะดวกในการทำให้ระบบที่ซับซ้อนนี้มีความง่ายดายมากขึ้น สิ่งที่รัฐสามารถทำได้ก็คือ

การเชื่อมโยงระบบการทำงานขององค์กรทั้งหมดของรัฐทุกภาคส่วนเข้าหากันหรืออาจเรียกว่าระบบ 

One-Stop Service ซึ่งก็คือการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐแห่งอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการ

จากภาคส่วนของรัฐนอกจากจะเอื้อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมีความลื่นไหลไปได้ด้วยดียัง

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบรรดาผู้ประกอบการเอกชนอีกเช่นกัน
89     

ประการที่สี่ การมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของ Public Relations การพัฒนาระบบที่จะเอื้อให้

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการใช้ภาษาต่างประเทศที่เอื้อให้

ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้พวกเค้าสามารถเข้ามาในระบบของเขต

เศรษฐกิจพิเศษได ้ 

ประการสุดท้าย เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง One-Stop Service ข้างต้น กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนเกี่ยวกับบรรดากฎเกณฑ์ของกฎหมายที่จะให้ประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการ บ่อยครั้งด้วยกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจ

																																																								
88 กรณีนี้มีความเกี่ยวพันกับความยากง่ายของกฎระเบียบภายในประเทศที่ส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าไปประกอบ

ธุรกิจภายในประเทศ ซึ ่งเป็นตัวชี ้ว ัดที ่จ ัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้รายงานวิจ ัยเรื ่อง “Doing 

Business”.  
89 กรณีนี้เป็นเรื่องที่ยุทธศาสตร์อาเซียนกำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินการ ดูบทที่ 2.   
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พิเศษนั้นมักเป็นข้อมูลทางเทคนิคซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน(โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก

กฎหมายและ/หรือนักบัญชี) แทนที่ผู ้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยตรง แม้ว่า

ผู้ประกอบการจำนวนมากจะมีศักยภาพในการเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่า

ผู้ประกอบการเหล่านี้ขาดข้อมูลที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกเขา ทำให้การเข้ามาประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษนั้นมิได้รับประโยชน์ตามสิทธิที่ควรจะได้ หรืออาจทำให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ชาวต่างชาติ อาจตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนด้วย          

ข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น จะได้นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อออกแบบบรรดาหลักการของ

กฎหมาย บรรดาระเบียบกฎเกณฑ์ ตลอดจนกลไกและระบบสถาบันที่เป็นไปได้ของประเทศไทยดังจะได้

กล่าวถึงในข้อ 5.2) และ 5.3)  

อาจกล่าวได้ว่า ข้อสังเกตประการสำคัญก็คือ แม้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้ก็คือการพัฒนา

แนวนโยบายและกฎหมายของอาเซียนในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางของอาเซียน การวิเคราะห์บรรดา

ตราสารเกี่ยวข้องกับอาเซียนทั้งที่มีผลผูกพันและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 

พบว่าอาเซียนเองก็ยังมีจุดยืนที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้

การกำหนดแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของบรรดารัฐสมาชิกอาเซียนก็ยังตกอยู่ภายใต้ดุลย

พินิจของรัฐ  

อย่างไรก็ตาม จากที่ได้วิเคราะห์ถึงบรรดากฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือกว่า ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กฎเกณฑ์ของ WTO ซึ่งมีสองสถานะคือสถานที่เป็นกฎเกณฑ์ที่เหนือกฎหมายอาเซียน และสถานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายอาเซียน จึงได้พบว่าบรรดากฎเกณฑ์ของ WTO ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษนั้นอาจมีผลในทางที่ชะลอหรือแม้กระทั่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่การออกกฎหมาย รวมถึงการใช้และการตีความกฎหมายของ

ประเทศไทยมีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภายในรัฐ และ/หรือสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจาก

รัฐ การกระทำเหล่านี้ของรัฐไทยก็คือมาตรการทางกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการซึ่งขัดตอ่หลัก

กฎหมายของ WTO เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามสิทธิพิเศษของประเทศกำลังพัฒนา นั่นหมายความว่า

ไม่ใช่ทุกกรณีที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นดังกล่าว อีกทั้งยังหมายความว่า หากประเทศ

ไทยพ้นจากสถานะของประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยย่อมหมดสิทธิกล่าวอ้างสิทธิประโยชน์ในลักษณะ

ดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นสำหรับแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน

และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ คือ การเสนอให้อาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่อาจมีผลเป็นการท้าทายระเบียบกฎเกณฑ์ของ WTO90 ที่อาเซียนเองมองว่า

																																																								
90 อาทิ เรื่อง Technology Transfer ซึ่งถูกมองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา 

โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน แต่เป็นประเด็นที่มิได้รับความสนใจและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในเวที

ระดับโลกเท่าที่ควร.  
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ไม่เป็นธรรม และการกำหนดทิศทางดังกล่าวของอาเซียนนี้เองก็ย่อมสะท้อนกลับมาที่การวางแนวนโยบาย

และกฎหมายของประเทศไทย กล่าวคือ ประเทศไทยสามารถสร้างแนวทางที่เป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่น

ในอาเซียนได้เดินตาม และเมื่อกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นรวมถึงอาจพัฒนาไปสู่การกำหนดรายละเอียด

ของตราสารบางฉบับร่วมกันนั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์ของอาเซียนเองย่อมสามารถมีผลบังคับใช้ควบคู่ไป

กับบรรดากฎเกณฑ์ของ WTO91  

ก่อนจะได้กล่าวถึงระบบที่เป็นไปได้ของประเทศไทย มีความจำเป็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์

เบื้องต้นสองประการสำหรับการบ่งชี้แนวนโยบายและกฎหมาย และระบบสถาบันที่ดีและเหมาะสม 

กล่าวคือ (1) เป็นรูปแบบที่สามารถสะท้อนถึงเจตจำนงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของทั้ง Regulators and 

Regulated ที่สอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี และ (2) เป็นรูปแบบที่ดีสามารถยกระดับ Status Quo อีกทั้ง

ยังสามารถเกิดขึ้นได้จริงและสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

กฎเกณฑ์ในข้อ (1) มีความสำคัญในด้านของตัวบุคคล กล่าวคือ ระบบที่ดีนั้นควรที่จะสะท้อนถึง

เจตจำนงของทั้ง Regulators และ Regulated ทั้งสองฝ่าย ระบบที่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมมีศักยภาพใน

การขับเคลื่อนได้เองเพราะทั้ง Regulators และ Regulated มีเจตจำนงร่วมกัน การบังคับใช้กฎหมายจึง

วางอยู่บนฐานของความสมัครใจยินยอม ส่วนเกณฑ์ในข้อ (2) เป็นเกณฑ์ที่สะท้อนความเป็นไปได้ในการ

พัฒนาระบบ ระบบที่ดีนั้นจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ระบบที่ดีนั้น

จะต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถเกิดขึ้นได้จริง    

 

5.3 แนวนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑ ์และมาตรการทางกฎหมาย 
ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 และ 3 ประเทศไทยมีศักยภาพเป็นประเทศผู้นำในการสร้างและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประเทศอื่นได้เดินตามและในที่สุดก็จะได้สร้างแนวปฏิบัติใน

ระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป ดังนั้น การนำเสนอแนวนโยบายและกฎหมายของประเทศนั้นจะตั้งอยู่บน

พื้นฐานของการยกระดับระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่ารัฐไทยย่อมมีดุลยพินิจที่จะ

จัดวางระบบทั้งหลายได้เอง ทั้งนี้อาจคำนึงถึงบรรดาหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้อง  

บทนี้จะได้กล่าวถึงแนวนโยบายและตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและความเป็นไปได้ในการกำหนด

ทิศทางที่เหมาะสมของแนวนโยบายและกฎหมายของประเทศ  

 

																																																								
91 สำหรับประเด็นนี้เราสามารถทำได้สองทางก็คือ (1) กล่าวอ้างสถานะของประเทศกำลังพัฒนา และการกล่าว

อ้างสิทธิประโยชน์ในฐานะของ economic bloc (กล่าวอ้างความชอบธรรมของกฎเกณฑ์บางข้อที่แตกต่างจากกฎหมาย

ของ WTO) (2) กำหนดให้สิทธิประโยชน์ในการกล่าวอ้างเหนือเขตเศรษฐกิจพิเศษของอาเซียนเป็นหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งของ 

ASEAN ที่บรรดาประเทศสมาชิกนอกกลุ่มอาเซียนจะต้องให้ความเคารพต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าว (กล่าวอ้างตาม Dispute 

Settlement Understanding ประกอบกับ Article 32 Vienna Convention on the Law of Treaty)    
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 5.3.1 การบังคับแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต 
  พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้บังเกิดผลในทางปฏิบัต ิ 

การจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นนับได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐที่มี

ความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้เน้นการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในฐานะองค์ประกอบสำคัญที่

จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน กำหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศโดยแยกออกเป็นทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน กล่าวคือ  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 

และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 

 

 

จะเห็นได้ว่า การจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลาย

ข้อด้วยกันเพื่อให้การวิเคราะห์มีความชัดเจนมากขึ้น รายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอรายการของเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่รัฐได้ประกาศทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฉบับที่ 

1/2558 และฉบับที่ 2/2558 โดยมีรายชื่อจังหวัดและเขตที่ประกาศ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังต่อไปนี ้ 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที ่
1) ประกอบด้วย 14 ตำบล   

1. เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  
2. ตั ้งอย ู ่บนแนวระเบ ียงเศรษฐก ิจตะว ันตก-ตะว ันออก (East-West Economic 

Corridor) 
3. ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ

ประเทศพม่า และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้   
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่1) ประกอบด้วย 11 ตำบล 

1. ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
2. ด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว 

มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาวเป็นอันดับสอง  
3. ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาว

และเวียดนาม และต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี และ
ไต้หวัน) 

4. ช่องทางที่สำคัญในการขนส่งสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง
เวียดนามและจีนตอนใต้  

5. สามารถดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (ประเทศลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลายจาก
ต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงานผลิด
เบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ (Aeroworks)   
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่1) ประกอบด้วย 4 ตำบล   

1. ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
2. เป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอรัญประเทศ

ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และกรุงเทพฯ  
3. อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) ซึ่งเป็น

ช่องทางสำคัญของไทยในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ รวมทั้ง
สามารถร่วมดำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปอยเปต-โอเนียง (กัมพูชา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนไทย เช่น โรงงาน
ตัดเย็บเสือผ้า กล่องใส่เครื่องประดับซึ่งใช้แรงงานเข้มข้น  

4. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้กับสินค้าที่ผลิต
ในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีนำเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ได้รับสิทธิ (Generalized System of Preferences: GSP)   

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 
1) ประกอบด้วย 3 ตำบล   

1. ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และศูนย์กลางให้บริการการ
ท่องเที่ยวระดับภูมิภาค  

2. ตั้งอยู่บนแนวระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 
340 กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) (ประมาณ 250 กิโลเมตร) 

3. มีฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะ
กง (กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) 
โรงงานผลิตลูกวอลเล่ย์บอล (Masaka) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ
ที่ 1) ประกอบด้วย 4 ตำบล    

1. อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
2. เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่านทางบก

ที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึง่และอันดับสองของไทยตามลำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้
ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ 
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์  

3. เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทาง
ด่วนเหนือ-ใต ้ (North-South Expressway) ในมาเลเซียเข ้าส ู ่พ ื ้นที ่ตอนในของ
มาเลเซีย 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่2) ประกอบด้วย 21 ตำบล 

1. ฐานการท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  

2. อยู ่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ ่ง
สามารถไปทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางน้ำ 
โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และสปป.ลาว) และ 
R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) สำหรับทางน้ำสามารถขนส่งโดยอาศัยแม่น้ำโขง
ผ่านท่าเรือเชียงแสน 

3. สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่น
ของโลก ดังนั้นเชียงรายจึงมีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่จีนตอนใต้และ
พื้นที่ตอนบนของเมียนมาและสปป.ลาว เพื่อขนส่งสินค้าออกทางทะเลที่แหลมฉบัง มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเชียงรายกับแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ตอนบนของเมียนมา และสปป.ลาว และจีนตอนใต้ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ เช่น อตุสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือน แปรรูปไม้ มีโอกาส
พัฒนาขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิต   
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่2) ประกอบด้วย 13 ตำบล 

1. การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
2. เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุด

เมื่อเทียบกับการค้าชายแดนผ่านด่านอื่นๆ ระหว่างไทย-สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบิน
อุดรธานี (ประมาณ 60 กิโลเมตร) 

3. สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) (ประมาณ 26 กิโลเมตร) ได้ทั้งทางถนน และ
ทางรถไฟซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงข่ายการ
ขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ
สปป. ลาว (เวียงจันทน์และหลวงพระบาง) และกรุงเทพฯ นอกจากนั้นความเป็นเมือง
น่าอยู่ของหนองคายจะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่2) ประกอบด้วย 5 ตำบล 

1. การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
2. มีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ สุไหวโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่ง

รองรับการค้าชายแดนและการท่องเที ่ยวระหว่างไทย-มาเลเซีย และมีสนามบิน
นราธิวาสซึ่งสามารถให้บริการด้านการขนส่งและการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและนัก
ลงทุนทั ้งไทยและมาเลเซียในบริเวณชายแดนเชื ่อมโยงเข้าสู ่เมืองหลักต่างๆของ
ประเทศไทย 

3. สุไหงโก-ลก (นราธิวาส) ยังเป็นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ-สุ
ไหงโก-ลก ซึ่งมีทางรถไฟเชื่อมต่อกับทางรถไฟในมาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย ดังนั้นในอนาคตหากมีการเปิดให้บริการเดินรถไฟระหว่างสุไหงโก-ลก กับ
รัฐกลันตันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของนราธิวาส  

4. มีวัตถุดิบที่จะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ำมัน และจุดเด่นด้านวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจเศษจังหวัดกาญจนบุรี (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่2) ประกอบด้วย 2 ตำบล 

1. นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร และการค้าผ่านแดน  
2. สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (ประเทศพม่า) พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern 
Seaboard) ดังนั้นจึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่
ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่
ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค  

3. มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื ่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) – พื้นที่
ชายแดนกาญจนบุรี เพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนั้น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
อาหาร และเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพื้นที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิด
ห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร 
และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ศักยภาพและโอกาส 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะที ่2) ประกอบด้วย 13 ตำบล 

1. ธุรกิจการค้าชายแดนและพื้นที่บริการโลจิสติกส์  
2. เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่า

สูงสุดของประเทศ และมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการขนส่งไปยังประเทศแถบ
ตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในเวียดนาม 

3. สนามบินนครพนม และเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ (ขอนแก่น) – มหาสารคาม – 
นครพนม ซึ่งมีแผนในการพัฒนาจะทำให้นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทาง
รถไฟสายหลักของประเทศ โดยจะเป็นโอกาสในการขยายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ  

4. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ซึ่งสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น้ำโขงที่
สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทยและ
ต่างประเทศ 
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กล่าวได้ว่า หากพิจารณารายละเอียดของเขตเศรษฐกิจทั้งหมดจะพบว่าประเทศไทยมีนโยบายที่

ชัดเจนที่จะอาศัยเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นฐานในการเพิ่มการผลิตเชิงทางอุตสาหกรรมและฐานการส่งออก 

ประเด็นที่น่าคิดก็คือเขตเศรษฐกิจนั้นอาจมีบทบาทที่กว้างกว่านั้น ตามที่ได้กล่าวถึงประเภทของเขต

เศรษฐกิจพิเศษในบทที่ 2 จะพบว่าประเทศไทยยังมิได้ประกาศให้มีเขตเศรษฐกิจบางประเภท อาทิ 

Science/ Technology Parks ไม่ถูกถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายและระเบียบกฎเกณฑ์ว่าด้วย ซึ่ง

หากเอกชนดำเนินการจัดตั ้ง Science/ Technology Parks ขึ ้นมา กิจกรรมของเอกชนย่อมมิได้รับ

ประโยชน์ทั้งหลายที่รัฐกำหนดให้เอกชนพึงมี ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจประเภท Science/ 

Technology Parks นั้นจะช่วยตอบสนองยุทธศาสตร์ข้อ 1 และข้อ 8 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ได้เป็น

อย่างด ีรวมถึงยุทธศาสตร์ของอาเซียนภายใต้ ASEAN Guideline ดังกล่าวในบทที่ 2  

นอกจากนี้ หากพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการประการจากรายชื่อทั้งหมด 10 เขต ยังพบว่า

เขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสูงกล่าวคือมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน การ

เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการสามารถเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ในขณะที่อาณาบริเวณที่อาจจะมีศักยภาพใน

ระดับปานกลางกลับมิได้ร ับความสนใจจากรัฐบาลเท่าที ่ควร หากรัฐบาลต้องการที ่จะให้การวาง

แนวนโยบายมีลักษณะที่ครอบคลุมมากขึ้นก็อาจจะพิจารณากำหนดอาณาบริเวณที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันระดับกลางให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ด้วย อาณาบริเวณดังกล่าวอาจได้แก่พื้นที่ชนบทที่อยู่

ห่างไกลความเจริญแต่อาจมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นอาณาบริเวณที่มีความเจริญ กล่าวโดยสรุปก็คือ

แนวนโยบายของประเทศควรที่จะครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจทุกประเภทที่เป็นไปได้ ซึ่งจะมีส่วนเกื้อหนุน

ให้เขตเศรษฐกิจที่มีอยู่นั้นสามารถปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น  

 

 5.3.2 การจัดทำกฎหมายแม่บทบังคับต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเขต 

  เศรษฐกิจพิเศษ  

สำหรับบรรดาระเบียบกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น 

ประเทศไทยมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่สามารถปรับใช้ได้แทบทุกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ งานวิจัยชิ้นนี้จะยังมิได้ก้าวล่วงเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของระเบียบ

กฎเกณฑ์เป็นรายข้อเพราะการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้งานวิจัยขนาดนี้มีขนาดหนาโดยไม่จำเป็นและยังไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์อันควร  

รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่า สิ่งที่สามารถดำเนินการได้เป็นอันดับแรกคือการจัดหมวดหมู่ของ

บรรดาระเบียบกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นในอดีตให้ออกมาเป็นระบบ ในเบื้องต้นจะได้กล่าวถึง

หมวดหมู่ของกฎหมายที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพอสังเขปดังนี้  

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเข้าประกอบการของนักลงทุน และการ

เข้าถือเอาประโยชน์  

§ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
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§ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  

§ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 

§ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

§ ประมวลกฎหมายที่ดิน  
§ ประมวลรัษฎากร   
§ ค ำส ั ่ ง คณะ ร ั ก ษ าค ว ามส งบแห ่ ง ช า ต ิ  ท ี ่  72/2557 เ ร ื ่ อ ง แ ต ่ ง ต ั ้ ง

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    

§ กฎหมายฉบับอื่น ๆ  
2. กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรที่ใช้อำนาจเกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

§ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

§ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

§ กฎหมายฉบับอื่น ๆ  
3. กฎหมายที่กำหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบการ   

§ พระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  

§ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522   

§ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

§ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  

§ กฎหมายฉบับอื่นๆ   
 

 

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น  

เมื่อพิจารณารายชื่อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าประเทศไทยมีบรรดากฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในเกือบทุกแง่มุม อย่างไรก็

ตาม ยังปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นมิอาจตอบประเด็นปัญหาบางประการที่อาจ

เกิดขึ้นได้ และจากการพิเคราะห์บรรดากฎเกณฑ์ที่มีอยู่นั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ขาดก็คือ

ระบบกลางที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาแนวนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย

เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีนี้จึงเห็นว่า ประเทศไทยควรมีกฎหมายกลางว่าด้วย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปและสร้างความเป็นระบบ

ให้เกิดขึ้นได้  
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 ข้อเสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายกลางที่บังคับใช้กับเรื่องเขต

เศรษฐกิจพิเศษยังมีข้อพิจารณาสำคัญ ดังนี้ 

ประการแรก ปัจจุบันคณะกรรมการที่มีอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน มีกรอบอำนาจอย่างกว้างในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เอกชนได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้

ตาม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 การที่คณะกรรมการมีกรอบอำนาจ

อย่างกว้างเช่นนี้อาจเกิดผลที่ตามมาก็คือ การใช้ดุลยพินิจออกคำสั่งนั้นอาจไม่สอดคล้องกับหลักความชอบ

ด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง  

ประการทีส่อง บางครั้งคำสั่งของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทาง

นิติบัญญัติซึ่งอาจมิได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เสียหายประการใด แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของความชอบ

ด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำที ่เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัตินั ้นก็ควรที ่จะได้รับความยินยอมจาก

ประชาชน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนภายใต้บริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ควรที่จะได้รับการยกระดับให้เป็นบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติ 

ประการที่สาม การมีกฎหมายกลางยังก่อให้เกิดประโยชน์ประการสำคัญก็คือการสร้างระบบที่

เป็นการบูรณาการระหว่างกฎหมายและนโยบาย กฎหมายกลางน่าที่จะมีสถานะเป็นกฎหมายเชิงนโยบาย

ฉบับหนึ่งที่จะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ  

ประการที่สี่ กฎหมายกลางยังอาจมีบทบาทเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามบรรดาหลักกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการอ้างอิงถึงบ่อเกิดของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ หรือการบัญญัติหลักการเหล่านั้นให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ หลักการปฏิบัติเยี่ยงคน

ชาติ (National Treatment) หลักชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation) และหลักการ

ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม (Fair and Equitable Treatment)  

ประการที่ห้า กฎหมายกลางย่อมจะมีบทบาทกำหนดเนื้อหาสาระของการใช้สิทธิของเอกชนที่

ร ่วมทุนกับรัฐ ซึ ่งในท้ายที ่ส ุดเอกชนเหล่านี ้กลายเป็นผู ้ใช้อำนาจของรัฐ กฎหมายกลางน่าที ่จะมี

ความสำคัญอย่างยิ ่งในบริบทนี ้เพราะจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเอกชน (ที ่ใช้อำนาจรัฐ – 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่รับบริหารจัดการพื้นที่) มิให้เอกชนที่ร่วมทุนกับรัฐดำเนิน

กิจการโดยอำเภอใจและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเอกชนรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเอกชนรายอื่น

เป็นผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายย่อย (SMEs) ย่อมไม่มีกฎหมายที่จะเข้าไปแทรกแซง   

 

5.4 ประเด็นเรื่ององค์กรบังคับใช้กฎหมาย 
ปัจจุบันมีองค์กรที่ใช้อำนาจทางกฎหมายจำนวนหนึ่งที่ใช้อำนาจอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ใน
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เวลาที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่72/2557 ดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 3  

 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากลไกขององค์กรที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเราจะพบว่ายังมีบางบริบท

ที่กฎหมายยังมิได้กำหนดครอบคลุมถึง ในที่นี้ผู้วิจัยก็จะเสนอให้ใช้กฎหมายแม่บทฉบับเดียวกันที่เสนอไป

ข้างต้น ให้กำหนดครอบคลุมการกำหนดบทบาทหน้าที ่ขององค์กรที ่ใช้อำนาจทางกฎหมาย โดยมี

สาระสำคัญดังนี้  

 

 

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น  

• กฎหมายกลางอาจกำหนดให้หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐมีความรับผิดต่อการ
กระทำภายในตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งความรับผิดเหล่านั้นน่าที่

จะมีล ักษณะเฉพาะทำให้หลักเกณฑ์ท ั ่วไปตามกฎหมายปกครองอาจไม่

เหมาะสม  

• ประเด็นเรื่องความรับผิดนั้นอาจมิได้จำกัดเฉพาะการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น ความรับผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

หรือความรับผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ

อนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนโดยพิจารณาอย่างหละหลวม 

• อาจมีบทบัญญัติกำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานที่ใช้
อำนาจตามกฎหมายและเอกชนที ่ได ้ร ับผลกระทบ โดยอาจเป ิดช ่องให ้

อนุญาโตตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้การระงับข้อพิพาทนั้นดำเนินไป

อย่างรวดเร็ว  

• องค์กรที่ใช้อำนาจทางกฎหมายทั้งปวงควรที่จะคำนึงถึงผู้ประกอบการต่างด้าว
อีกด้วย เพื ่อให้ระบบที ่เกิดขึ ้นนั ้นสามารถดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้แก่

ผู้ประกอบการต่างด้าวเข้ามาลงทุน  

 

 

 ข้อเสนอแนะเบื้องต้นดังกล่าวจะได้นำไปประมวลสรุปผลและจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(Policy Recommendations) ในบทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่
.................... 

6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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6.1 บทสรุป 
 รายงานวิจัยฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียน    

โดยได้ศึกษาวิเคราะหภ์ูมิหลัง แนวคิดและทฤษฎี รวมถึงลักษณะโดยทั่วไปของเขตเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนความแตกต่างระหว่าง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” กับการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะ 

“ประชาคมเศรษฐกิจ” และจากการศึกษาพบว่า แม้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีลักษณะที่แตกต่างจาก

ประชาคมเศรษฐกิจ โดยถูกกล่าวถึงในบริบทที่แตกต่างกัน แต่โดยเนื้อแท้ทั้งสองรูปแบบคือการวางกรอบ

นโยบายและกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน กล่าวคือ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนอันจะส่งผล

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องของการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีลักษณะเฉพาะในรายละเอียดที่ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่าง

กับประชาคมเศรษฐกิจในรายละเอียด โดยรายงานวิจัยฉบับนี้ได้วิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ของเขตเศรษฐกิจ

ซึ ่งอาจสรุปได้เป็น 5 รูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ (1) Industrial Park (2) Special Economic Zones (3) 

Eco-Industrial Park (4) Technology Park และ (5) Innovation District การศ ึกษาว ิเคราะห์เพ ื ่อ

แสวงหาแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนจำเป็นต้องพิจารณาความ

เหมาะสมว่าประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกอาเซียนจะดำเนินการตามรูปแบบใด  

 

 6.1.1 เอกสารกฎหมายระหว่างประเทศและกรอบกติกาของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 นอกเหนือจากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ รายงาน

วิจัยฉบับนี้ยังกล่าวถึงกรอบกติการะหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์กับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มที่สำคัญ กล่าวคือ กรอบกติกาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามหลักกฎหมายสนธิสัญญา 

กรณีนี้เรียกว่า “Hard Law” และกรอบกติการะหว่างประเทศที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งกรณีนี้เรียกว่า “Soft Law” โดยตราสารที่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย

ระหว่างประเทศไม่มีการกล่าวถึงเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้อย่างเจาะจงแต่อย่างใด กฎเกณฑ์และ

ระเบียบส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศขององค์การการค้าโลก 

(WTO) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทบังคับกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศของประชาคมโลก และ

ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ รวมทั้งไทยต่างเป็นภาคีสมาชิกและจำเป็นต้องเคารพต่อกฎระเบียบ

ดังกล่าว และสำหรับกรอบกติกาที่ไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะตราสาร

ของอาเซียนปรากฏเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ ASEAN Guidelines for 

Special Economic Zones (SEZs) Development and Collaboration หรือ “ASEAN Guidelines” 

โดยเป็นเอกสารที่เป็น Soft Law และไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีผลผูกพันรัฐ

สมาชิกเชิงนโยบายให้ต้องปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า แม้จะเป็นเอกสารที่เป็น Soft Law แต่ยังมีผลผูกพัน



	

 85 

ในทางปฏิบัติ (De Facto) ซึ่งกล่าวได้ว่าเอกสารกฎหมายของอาเซียนมีลักษณะเป็นแบบ “Soft Law But 

Hard Powers”  

 ภายใต้ ASEAN Guidelines ฉบับดังกล่าว ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับรัฐสมาชิกให้ดำเนินการ

ตามและสอดคล้อง 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ กล่าวคือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สมาชิกต้องสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในเรื่องเขตเศรษฐกิจ

พิเศษที่มีความชัดเจน กรณีนี้รวมถึงการศึกษาอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจหรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การกำหนดมาตรการและกรอบระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน การศึกษา

ต้นแบบของเขตเศรษฐกิจที่อาจนำมาปรับใช้เป็นแนวทางสำหรับประเทศสมาชิก และการประสานงาน

ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นเรื่องที่กำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องพิจารณากำหนดบทบาทและความ

รับผิดชอบของสถาบันภาครัฐให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานเรื ่องการจัดตั ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์นี้กำหนดให้สมาชิกต้องพิจารณาว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบใดควรมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ

เพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้ง การกำหนดให้องค์กร

ภาครัฐเข้ามาดำเนินการอย่างเหมาะสม อาจกล่าวไดว้่า ยุทธศาสตร์อาเซียนในเรื่องนี้ได้กำหนดพันธกรณี

แก่สมาชิกให้อนุวัติกฎหมายเพื่อรองรับในเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดให้สมาชิกพิจารณาดำเนินการแบ่งความรับผิดชอบและสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกในเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า สมาชิกอาเซียน

ต้องพิจารณาถึงองค์กรภาครัฐที่ควรเข้ามาดูแลและประสานงานในประเด็นดังกล่าวกับสมาชิกอาเซียน

ประเทศอื่น รวมทั้ง การจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ

การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบ One-Stop Services ที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นเรื่องการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดย

กำหนดให้สมาชิกอาเซียนพิจารณาเร ื ่องของการจัดให้ม ีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที ่ม ี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์สุดท้ายภายใต้ ASEAN Guidelines กำหนดเรื่องการ

เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่วางแนวปฏิบัติสนับสนุนให้

สมาชิกอาเซียนร่วมมือระหว่างกันในการวางแผนและกำหนดนโยบายในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต 

 

 6.1.2 ประเด็นความสอดคล้องของระบบกฎหมายไทยกับกรอบกติกาอาเซียนที่เกี่ยวกับเขต 

  เศรษฐกิจพิเศษ  

 ยุทธศาสตร์ของอาเซียนภายใต้ ASEAN Guidelines เป็นกรอบสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์การ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนสำหรับประเทศไทย และในการวิเคราะห์รายงานวิจัย

ฉบับนี้ได้ศึกษาภาพรวมการพัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย รวมทั้ง ศึกษากฎหมายและ
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มาตรการต่าง ๆ ภาครัฐที่เกี ่ยวข้อง โดยประเทศไทยได้มีแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็น

รูปธรรม โดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ หรือ “กนพ.” เป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายในประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการกำหนด

แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะและวางยุทธศาสตร์ของชาติไว้ 4 ประการสำคัญ ได้แก่ (1) 

สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนอย่าง

ต ่อเน ื ่อง  และ  (4) จ ัดระเบ ียบพ ื ้นท ี ่ เศรษฐก ิจชายแดน  แผนพ ัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษของ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมีการวางแผนเป็นระยะ และมีการพิจารณาถึง

ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน อาจกล่าวได้ว่า แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์อาเซียนอยู่แล้ว ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การบังคับแผนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติดังคำกล่าวที่ว่า 

“เผด็จยุทธศาสตร์ให้เด็ดขาดด้วยยุทธวิธี”  

 นอกเหนือจากแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยดังกล่าว รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษา

วิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร์ของอาเซียนก็ได้

กล่าวไว้ให้สมาชิกพิจารณาในประเด็นนี้อย่างชัดเจน กล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายของไทยในปัจจุบันที่

เก ี ่ยวก ับเขตเศรษฐกิจพ ิเศษเก ี ่ยวข ้องก ับกฎหมายหลากหลายฉบับ โดยกฎหมายสำคัญ อาท  ิ

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

 หากพิจารณาประเด็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษในมุมมองของการก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

ซึ่งการจัดตั้งนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม (เศรษฐกิจ) ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดแรงงานเข้ามาภายใน

เขตดังกล่าว กรณีนี้ รัฐจำเป็นต้องพิจารณาถึงกฎหมายฉบับอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ การ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการถือครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากรัฐ

ต้องการภาคเอกชนและนักลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจจำเป็นจะต้องให้สิทธิพิเศษบางประการในที่ดิน 

กรณีนี้ย่อมเกี่ยวพันกับประมวลกฎหมายที่ดิน หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ 

พ.ศ. 2522 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 จะเห็นได้ว่า ประเด็นเรื่องของการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเกี่ยวพันกับกฎหมาย

หลายฉบับ และประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทที่บัญญัติรองรับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้เป็นการ

เฉพาะ ปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการเฉพาะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดตามระยะเวลา

ศึกษาวิจัยของโครงการ) ประเด็นดังกล่าวจะได้จัดทำข้อเสนอแนะซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป 

 สำหรับนโยบายและมาตรการส่งเสริมของทางภาครัฐที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแบ่งออกเป็น

มาตรการส่งเสริมจาก Thailand’s Board of Investment (BOI) และมาตรการส่งเสริมแรงจูงใจที่อยู่
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นอกเหนือจากรายการของ BOI นโยบายเกี่ยวกับการถือครองและจัดการที่ดิน และมาตรการจัดการ

แรงงาน 

 รายงานวิจัยฉบับนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงองค์กรกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวกับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่ดูแลประเด็นเกี ่ยวกับการส่งเสริมสิทธิ

ประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นหน่วยงานกำหนด

แนวนโยบายต่าง ๆ เกี ่ยวกับ SEZs หรือ Thailand’s Board of Investment กระทรวงอุตสาหกรรม 

หรือกระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยที่กรอบยุทธศาสตร์ของอาเซียนกำหนดให้สมาชิกต้องกำหนดบทบาท

ของสถาบันภาครัฐให้มีความชัดเจน กรณีนี้อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยยังขาดองค์กรกำกับดูแลหรือตรวจ

ตราการดำเนินการ (Monitoring) ที่ชัดเจน รวมถึงหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการ

ประเด็นดังกล่าวจะได้จัดทำข้อเสนอแนะซึ่งจะได้กล่าวในส่วนต่อไป 

 

 6.1.3  ประโยชน์และผลกระทบของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับประเทศไทย  

 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องที่รัฐสมาชิกอาเซียนมีอำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการ  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบใน

แง่มุมต่าง ๆ โดยรายงานวิจัยฉบับนี้ยังได้วิเคราะห์และนำเสนอผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะแง่มุม

ในทางเศรษฐกิจ และจากการศึกษาพบว่าการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก่อให้เกิดประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบในเรื่องอื่น ๆ ที่ตามมา อาทิ ประเด็นทางการเมืองและความมั่นคง และประเด็น

เรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ฉะนั้น การพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และ

ผลกระทบดังกล่าว โดยกรณีนี้ย่อมต้องอาศัยท่าที (Position) ของรัฐและวิสัยทัศน์ของผู้นำของประเทศใน

การพิจารณาและปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ให้มีความสมดุล  

 

6.2 ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนสำหรับประเทศ

ไทยนำมาสู่ข้อเสนอแนะ 5 ประการที่สำคัญ กล่าวคือ (1) การจัดทำกฎหมายแม่บทว่าด้วยเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับประเด็นการอนุวัติกฎหมายตามกรอบกติกาของอาเซียน (2) ประเด็นเรื่อง

องค์กรกำหนดนโยบาย (3) การจัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (4) การวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ (5) การกำกับดูแลผลการดำเนินงาน (Monitoring)  
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 6.2.1 ประเด็นการอนุวัติกฎหมายตามกรอบกติกาของอาเซียน และการจัดทำกฎหมาย 

  แม่บทว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 ดังได้กล่าวข้างต้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทที่บัญญัติรองรับในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กฎหมายและมาตรการของรัฐกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู ่ แนวทางหนึ ่งที ่สอดคล้องกับกรอบ

ยุทธศาสตร์อาเซียนคือการจัดทำเป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีนี้อาจเสนอให้มี

พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยเนื้อหาและสาระสำคัญในภาพรวมควร

ประกอบด้วยเรื่องของการกำหนดกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ การขอใบอนุญาตใน

เรื ่องต่าง ๆ อาทิ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มาตรการทางภาษี และการยกเว้นภาษี 

มาตรการทางศุลกากร เป็นต้น รวมทั้งให้มีบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้น (Exceptions) อาทิ การยกเลิกให้

สิทธิพิเศษหากเกิดกรณีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เนื้อหา

และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวในรายละเอียดควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไป  

 การจัดทำกฎหมายแม่บทเกี ่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยังกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินการที ่

สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของอาเซียนภายใต้ ASEAN Guidelines และอาจเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ

การอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับกรอบกติกาของอาเซียน และการดำเนินการตามกรอบของ

อาเซียนรองรับพันธกรณีของสมาชิกภายใต้ ASEAN Blueprint 2025 ในอนาคต แนวทางที่เป็นไปได้ใน

การจัดทำกฎหมายแม่บทว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษคือการพิจารณาประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเขต

พัฒนาพิเศษตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา หรืออาจนำร่างกฎหมายฉบับ

ดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ กว้างขวางกว่าเฉพาะเรื่องเขตพัฒนาพิเศษ

ตะวันออก ประเด็นการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับยังมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ฝ่ายบริหารได้วาง

หลักไว้ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นดุลยพินิจของรัฐสภาที่จะพิจารณาหรือปรับใช้เนื่องจากอำนาจในการตรา

กฎหมายเป็นอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา  

 

 6.2.2 ประเด็นเรื่ององค์กรกำหนดนโยบาย  

 กรอบยุทธศาสตร์ของอาเซียนกำหนดให้สมาชิก รวมทั้ง ประเทศไทย กำหนดองค์กรภาครัฐที่มี

บทบาทในเรื่องการกำหนดนโยบายด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน ประเทศไทยมีองค์กรหลายองค์กรที่

เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวเป็นองค์กรหลักในเรื่องนี้ อาจ

กล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีองค์กรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและรองรับยุทธศาสตร์ของอาเซียนอยู่แล้ว กรณี

นี้จึงต้องติดตามต่อไปว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะดำเนินการวางกรอบ

นโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางภาคปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 

ซึ่งกรณีนี้คงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารราชการแผ่นดินของประเทศในรัฐบาล  
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การส่งเสริมให้องค์กรกำหนดนโยบายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจทำได้โดย

การกำหนดระบบการตรวจสอบ  ต ิดตามและประ เม ินผล เข ้ ามากำก ับด ู แล  (Monitoring) 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกรณีนี้จะได้กล่าวไว้ในส่วนต่อไป  

 

 6.2.3 การจัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ประเด็นเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นประเด็นสำคัญที่กรอบยุทธศาสตร์

อาเซียนได้วางไว้ โดยประเทศไทยมีการจัดทำแผนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 แสดงให้เห็นถึงความ

พร้อมและรองรับกับกรอบยุทธศาสตร์อาเซียนอยู่แล้ว โดยแผนดังกล่าวยังมีการพิจารณาและแสดงให้เห็น

ถึงความพยายามของประเทศในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

อาเซียน อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทยคือการแปลงแผนดังกล่าวลงสู่ภาคปฏิบัติให้

บังเกิดผลอย่างแท้จริง (Execute) หรือที่เรียกว่า “การเผด็จยุทธศาสตร์ให้เด็ดขาด ด้วยยุทธวิธี” กรณีนี้คง

ต้องติดตามต่อไปว่าแผนดังกล่าวจะบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างไร  

 อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาประการสำคัญเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่ได้

จัดทำขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2015 ว่าให้ความสำคัญแต่เฉพาะเรื่องของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็น

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยที่กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนมิได้จำกัดเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรม ฉะนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางของอาเซียนที่ได้จาก

รายงานวิจัยฉบับนี้ คือ ประเทศไทยควรพิจารณาแผนในระยะยาวที่อาจพิจารณาถึงการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจในลักษณะอื่น อาทิ Innovation District, Technology Park หรือ Eco-Industrial Park กรณี

นี ้ย ังตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในเรื ่อง 

Thailand 4.0  

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังอาจต้องพิจารณาถึงเรื่องความสำคัญของการบังคับตามแผนโดยเรียนรู้

จากบทเรียนในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในอดีตที่ผ่านมาซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จัก หรือประสบความสำเร็จ

เท่าที่ควร กรณีนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อถอดเป็นบทเรียนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมตลอดทั้ง

ความสำเร็จของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยต่อไป  

 

 6.2.4 การวางโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 นอกเหนือจากการออกแบบกฎหมาย และการกำหนดนโยบายขององค์กรบังคับใช้แล้ว การ

พัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ

โครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างขั้น

พื้นฐานแห่งรัฐ หรือ “Hard Infrastructure” การพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องคำนึงถึง

ประเด็นดังกล่าวว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และหากอนาคตประเทศไทยจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในลักษณะอื่นที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาเป็น E-Special Economic Zones เพื่อ



	

 90 

รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบดิจิทัล (Digital) จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของระบบโทรคมนาคม 

เครือข่าย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีความทันสมัยรองรับการพัฒนาจัดตั้งได้มากน้อยเพียงใด กรณีนี้ 

องค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายอย่าง คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาจกำหนดเป็น

แผนพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานควบคู่กับแผนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 

 6.2.5 การกำกับดูแล (Monitoring) โดยรัฐสภา 
 ประเด็นเรื่องการกำกับดูแล (Monitoring) เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ส่งต่อความสำเร็จในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในบริบทของอาเซียน จากการศึกษา

พบว่าประเทศไทยประสบปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และการนำแผนหรือยุทธศาสตร์ชาติมาแปลงลงสู่

ภาคปฏิบัติให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ สาเหตหุนึ่งเป็นเพราะการขาดระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ  

 รายงานวิจัยฉบับนี้เสนอว่ากลไกสำคัญในการเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบและกำกับดูแลการ

ดำเนินงานของรัฐบาลควรเป็นบทบาทของรัฐสภา หรืออำนาจนิติบัญญัติซึ ่งเป็นอำนาจที่ยึดโยงกับ

ประชาชน (หรือกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ) และเป็นไปตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และการแบ่งแยกอำนาจการปกครอง  

 การกำหนดบทบาทขององค์กรนิติบัญญัติให้เข้ามากำกับดูแลดังกล่าว อาจกระทำได้โดยให้องค์กร

ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ และประเมินผลความสำเร็จ และความคุ้มค่า

ของงบประมาณเพื่อพิจารณากำหนดงบประมาณในแต่ละปี  

 ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทาง

ของอาเซียน ทั้งนี้ ความสำเร็จคงขึ้นอยู่กับการนำข้อเสนอแนะแปลงลงสู่ภาคปฏิบัติต่อไป  
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ภาคตะวันออก   
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก  
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  “กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
  มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
  มาตรา ๖  ให้พ้ืนทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพ้ืนที่อ่ืนใด 
ที่อยู่ในภาคตะวันออกที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  (๒) จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพ่ือลดอุปสรรคและต้นทุน 
ในการประกอบกิจการ 
  (๓) จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง

และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
  (๔) ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่โดยสอดคล้อง

กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  (๕) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
และการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ  
 



๓ 
 

 

  มาตรา ๗  ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้รัฐจัดให้หน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนา

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้ า 

ระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
และการอ่ืนใดที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ

มั่นคง 
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้ามาประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา และการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (๓) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมถึงให้การ

สนับสนุนด้านอื่น เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (๔) สร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัยโดย 
ลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็ว มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น สถานศึกษา 

สถานพยาบาล สวนสาธารณะ   
  (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการให้บริการ 
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว และมีข้อจ ากัดเพียงเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   
  มาตรา ๘  การด าเนินโครงการหรือกิจการใดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ทีต่้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนตามท่ีมี

กฎหมายก าหนด ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้น 
เป็นการเฉพาะ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  ในการนี้  
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ

เพ่ิมเติมจากส านักงานหรือผู้ขออนุญาต และให้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ิมเติม

เป็นพิเศษได้ตามท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด 



๔ 
 

 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ 
หรือกิจกรรมใด หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีหน้าที่อนุญาตให้มี

ผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนให้เพียงพอโดยเร็ว โดยมิให้น าความในมาตรา ๕๑ 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาใช้บังคับ และจะอนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ 
 
  มาตรา ๙  ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใด  
ก่อให้เกิดความไม่สะดวก ล่าช้า มีความซ้ าซ้อนหรือเป็นการเพ่ิมภาระการด าเนินการโดยไม่จ าเป็น  
หรือมีปัญหาอุปสรรคอ่ืนใด ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการ

ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว หรือ 
มีกฎหมายขึ้นใหม่ เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการนโยบาย 

   
 
  มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ประกอบด้วย 
  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน

กรรมการ 
  (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นกรรมการ 
  (๔) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นกรรมการ 
  (๕) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 



๕ 
 

 

  (๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญอันจะเป็น

ประโยชน์แกก่ารก าหนดนโยบายและการด าเนนิการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวนไม่เกินห้าคน 

เป็นกรรมการ 
  ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการตาม (๕) หรือ (๖) หรือมีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่ 
  การประชุมและการลงมติของคณะกรรมการนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
  การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตั้งเพ่ิมให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  กรณีกรรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ 
ของคณะกรรมการนโยบาย ให้ถือว่าเป็นการผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา ๑๑  คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  (๒) ให้ความเห็นชอบแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

แผนการด าเนินงาน แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภค และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรภายในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก 
  (๓) ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  (๔) ประกาศก าหนดพ้ืนทีเ่ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 

และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการหรือผู้อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
  (๕) อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

(๖) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชน 
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน  
  (๗) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (๘)  พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๗ 



๖ 
 

 

  (๙) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๔๔  
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการนโยบายตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๖) ประเภทละหนึ่งคน 
  (๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการตาม 
ที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  (๑๑) ก ากับดูแลการด าเนินงานของส านักงาน และออกระเบียบและข้อบังคับให้

ส านักงานปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  
  (๑๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยต้องรายงานผลการด าเนินการ 
ใหค้ณะรัฐมนตรีทราบทุกรอบระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  (๑๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  การด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) เมื่อคณะกรรมการนโยบาย 
ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใดแล้ว ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ หากไม่มี 
ข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการนโยบาย 
  ระเบียบและประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๔) (๖) และ (๗) 

เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา ๑๒  เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับ 
เอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและวิธีการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการไว้เป็น 
การเฉพาะแล้ว การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ 
ด าเนินการตามกระบวนการและวิธีการดังกล่าว โดยให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือ 
การให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐแล้ว 
  การก าหนดกระบวนการพิจารณาการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็น 
ผู้ลงทุนและวิธีการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะใช้กับโครงการ

ประเภทหรือลักษณะใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์คณะกรรมการ

เฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามท่ี

คณะรัฐมนตรีก าหนด 



๗ 
 

 

หมวด ๓ 
ส านักงาน 

   
 
  มาตรา ๑๔  ให้มสี านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
  ส านักงานเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 
  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า  
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินทดแทน 
 
  มาตรา ๑๕  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบาย 
  (๒) เสนอแนะคณะกรรมการนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรา ๑๑  
และมาตรา ๑๒ 
  (๓) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นจากการก าหนดและการด าเนินการ 
ตามนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
รวมตลอดท้ังแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบาย 
  (๔) ก ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกต่อคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยทุกสามเดือน 
  (๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตามนโยบาย แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 
  (๖) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนดเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษ 
  (๗) ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการประกอบกิจการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
  (๘) ตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 



๘ 
 

 

  (๙) กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในกิจการของส านักงาน 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  ในการด าเนินการตาม (๗) (๘) และ (๙) ให้กระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการนโยบายแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  
และในกรณีการด าเนนิการตาม (๙) ถ้าเกินห้าสบิล้านบาทต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
 
  มาตรา ๑๖  ให้ส านักงานมีเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง  
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของส านักงาน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบาย 
  ให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  
 
  มาตรา ๑๗  เลขาธิการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่จะยัง

ประโยชน์แก่กิจการของคณะกรรมการนโยบายและส านักงานตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ

ก าหนด มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี สามารถท างานให้แก่ส านักงานได้เต็มเวลา และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
  (๒) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
  (๓) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (๔) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น 
  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมือง 
  (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๒๓ 
  (๗) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือเคยถูกตัดสิทธิมิให้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
  (๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
  (๙) เคยต้องค าพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
  (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ

กฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
 



๙ 
 

 

  มาตรา ๑๘  การแต่งตั้งเลขาธิการให้ท าเป็นสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยประธานกรรมการนโยบายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง  
  สัญญาจ้างตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่ง 

เงื่อนไขการท างาน การประเมินผลงาน การพ้นจากต าแหน่ง การเลิกจ้าง ค่าจ้าง และประโยชน์

ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ 
  เลขาธิการอยู่ในต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างซึ่งต้องไม่เกิน

คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  
  ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้ก าหนดอัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของเลขาธิการ 
 
 
  มาตรา ๑๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

เลขาธิการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ 
  (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (๕) ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  (๖) คณะกรรมการนโยบายมีมติให้เลิกจ้างเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 
  มาตรา ๒๐  เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
  (๑) รับผิดชอบการบริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
และบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งนโยบาย  
แผน และมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  (๒) บังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ 
ทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานออกจาก

ต าแหน่ง  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด แต่ถ้าเป็นต าแหน่งรองเลขาธิการ 
และผู้ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายก่อน 
  (๓) ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงาน พนักงาน 
และลูกจ้าง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  (๔) ออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดีและ

หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



๑๐ 
 

 

  (๕) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  ในกิจการของส านักงานที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน

ส านักงาน เพ่ือการนี้ เลขาธิการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดกระท าการแทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  ระเบียบตาม (๔) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา ๒๑  ให้มีรองเลขาธิการตามจ านวนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

เพ่ือช่วยเลขาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการ พ้นจากต าแหน่ง 
ของรองเลขาธิการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
  มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งรองเลขาธิการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ ในกรณีที่

ไม่มีรองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งพนักงานของ

ส านักงานคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนเลขาธิการ 
  ให้ผู้รักษาการแทนเลขาธิการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่และอ านาจอย่างเดียวกับเลขาธิการ 
  มาตรา ๒๓  เลขาธิการและรองเลขาธิการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ

ส านักงานหรือในกิจการที่กระท าหรือจะกระท าให้แก่ส านักงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็น

เพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่กระท าการ

อันมีส่วนไดเ้สียเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  คู่สมรสหรือบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้ใดกระท า

การตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเลขาธิการหรือรองเลขาธิการผู้นั้นมีส่วนได้เสียในกิจการของส านักงาน 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ีเลขาธิการหรือรองเลขาธิการได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการนโยบายให้เป็นกรรมการในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ส านักงานเป็นผู้ถือหุ้น 
  นิติกรรมใดที่ได้ท าขึ้นโดยฝา่ฝืนมาตรานี้ไม่มีผลผูกพันส านักงาน เวน้แต่คณะกรรมการ 

นโยบายจะได้ให้สัตยาบัน 
 
  มาตรา ๒๔  รายได้ของส านักงาน มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
  (๒) เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการลงทุน การประกอบกิจการ 

หรือการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 
  (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 



๑๑ 
 

 

  (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 
  บรรดารายได้ท่ีส านักงานได้รับจากการด าเนินงานให้ตกเป็นของส านักงาน  
และเม่ือหักค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงานและค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ค่าบ ารุงรักษาและ 
ค่าเสื่อมราคา ประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการนโยบาย พนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  
เงินสมทบกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์และสวัสดิการ เงินกองทุน และเงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกิจการ 
ของส านักงานแล้ว เหลือเท่าใดให้น าส่งเป็นรายได้ของรัฐ 
  เงินส ารองเพ่ือใช้จ่ายในกิจการของส านักงานตามวรรคสอง ประกอบด้วยเงินส ารอง

ธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ เงินส ารองเพ่ือไถ่ถอนหนี้ และเงินส ารองอ่ืน

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  ทั้งนี้ การก าหนดวงเงินส ารองแต่ละประเภทต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
  การน าเงินส ารองออกมาใช้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด 
  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 
  มาตรา ๒๕  ให้ส านักงานวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมโดยถูกต้อง 
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและสอดคล้องกับระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้ 

ปบีัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
  มาตรา ๒๖  ให้ส านักงานจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ า 
  ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน

เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ 

นโยบาย 
  ในการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงาน 
 



๑๒ 
 

 

  มาตรา ๒๘  ให้ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และใหส้ านักงานเผยแพร่งบการเงิน 
ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตริับทราบ 
   

หมวด ๔ 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

   
 
  มาตรา ๒๙  ให้ส านักงานจัดท านโยบายและแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรที่สะดวกและ

รวดเร็วแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พ้ืนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานของรัฐ

ที่เก่ียวข้องซึ่งรับผิดชอบการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ  
และเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นหนา้ที่ของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการ 
  นโยบายและแผนตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกด้วย 
   
  มาตรา ๓๐  เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแผนตามมาตรา ๒๙ 

แล้ว ให้ส านักงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว 

โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ 
แผนนั้น 
  แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบดังต่อไปนี้ และต้องค านึงถึงความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับ 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของพ้ืนที่ต่อเนื่องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย 
  (๑) ระบบสาธารณูปโภค  
  (๒) ระบบการคมนาคมและขนส่ง 
  (๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๔) ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ การประกอบกิจการ และการอยู่อาศัย 
  (๕) ระบบควบคุมและขจัดมลภาวะ 



๑๓ 
 

 

  (๖) ระบบป้องกันอุบัติภัย 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค านึงถึง

ความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย  ทั้งนี้  
โดยให้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 
  มาตรา ๓๑  ในระหว่างการจัดท าแผนผังตามมาตรา ๓๐ 
  (๑) มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท าแผนผังนั้น  
  (๒) คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบาย

และแผนตามมาตรา ๒๙ ในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้ 
 

 มาตรา ๓๒  แผนผังที่จัดท าข้ึนตามมาตรา ๓๐ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายและคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ที่ใช้บังคับในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยู่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนผังนั้น  
เป็นอันยกเลิกไป และให้ถือว่าแผนผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย 
การผังเมืองส าหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ทั้งนี้ การด าเนินการใด 
ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ให้ด าเนินการตาม 
มติของคณะกรรมการนโยบาย 
  ผังเมืองรวมตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีก าหนดเวลาสิ้นอายุ 
  ให้เลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการบังคับการให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 
  มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงผังเมืองรวมตามมาตรา ๓๒  
ให้น ามาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการใดเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก หรือเพ่ือสนับสนุนหรืออ านวยความสะดวกให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าการนั้นจ าเป็นต้อง

ด าเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากการด าเนินการดังกล่าวอยู่ใน

อ านาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งคณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยอื่น

หรือส านักงานเป็นผู้ด าเนินการหรือในกรณีที่การด าเนินการดังกล่าวอยู่ในอ านาจของหน่วยงานของรัฐ

หลายหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือส านักงาน 



๑๔ 
 

 

เป็นผู้ด าเนินการแตเ่พียงหน่วยเดียว หรือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางหน่วยร่วมกัน

ด าเนินการหรือร่วมกับส านักงานด าเนินการก็ได้ โดยคณะรัฐมนตรีจะก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินการ มาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนภาพรวม 
เพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้ 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการนั้นต้องได้รับ

อนุมัติหรืออนุญาตหรือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐใด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ 
หรือส านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับ

ความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่ต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ

อนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้นทราบก่อนเข้าด าเนินการ  และเพ่ือประโยชน์

แห่งการนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจอนุมัติหรืออนุญาตหรือให้ความเห็นชอบตามกฎหมายนั้น 
มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง 
  ถ้าคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งจะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ ในกรณี

เช่นนั้น ให้ถือว่าเอกชนนั้นได้รับอนุมัติหรืออนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่มี

อ านาจตามกฎหมายนั้นแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ตามวรรคหนึ่ง ต้องควบคุมดูแลการด าเนินการของเอกชนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย 
 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนเพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ส านักงานมีอ านาจด าเนินการโดยวิธีการ

จัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน ถมทะเล หรือโดยวิธีการอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 

นโยบายก าหนด  
  ก่อนการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของพ้ืนที่ ความเหมาะสมทางด้านการเงิน ตลอดจน

ผลกระทบและแนวทางหรือมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบดังกล่าว และความคุ้มค่า 
ที่ประชาชนในพื้นที่และรัฐจะได้รับ 
  การถมทะเลตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง  ทั้งนี้ ให้ที่ดินที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล

เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ส านักงานมีอ านาจใช ้จัดหาประโยชน์ และดูแลรักษาเปน็การเฉพาะ 
  ที่ดินที่ส านักงานได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ ส านักงานมีอ านาจใช้หรือจัดหา

ประโยชน์ในที่ดินนั้นได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด และถ้าเป็นที่ดินที่ได้ 
มาจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่ซื้อหรือเช่าซื้อ หรือมีผู้อุทิศให้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์

ของส านักงานและให้ส านักงานมีอ านาจขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าซื้อได้ 



๑๕ 
 

 

 
  มาตรา ๓๖ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ส านักงานได้มาตามมาตรา ๓๕ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง  
 

มาตรา ๓๗  เพ่ือให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ และนโยบายและแผนตามมาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการนโยบายเป็น 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่งด าเนินการโดยมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้ด้วย  ทั้งนี ้ไม่ว่าจะเป็นการ

ด าเนินการภายในหรือภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
(๒) กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
(๓) กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 

  (๔) กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
  (๕) กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน 
  (๖) กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
  (๗) กฎหมายว่าด้วยการอ่ืนใดที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในการอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบาย

ค านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น  แต่เพ่ือประโยชน์ในการ

ด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจเปลี่ยนแปลง  
แก้ไข หรือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าวให้เหมาะสมส าหรับการอนุมัติ อนุญาต  
ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อคณะกรรมการนโยบายอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทานแล้ว ให้แจ้ง 
ใหห้น่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทราบ  

ให้เลขาธิการหรือพนักงานของส านักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าทีแ่ละอ านาจในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

มาตรา ๓๘  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของส านักงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

เลขาธิการอาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ต้องท าความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ

นั้นก่อน และเมื่อหมดความจ าเป็นเมื่อใด ให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสังกัดเดิม 



๑๖ 
 

 

ให้ถือว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่มาปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานเป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่งไม่ขาดจากสถานภาพเดิม

และคงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี จากสังกัดเดิม 
คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งในระหว่างปฏิบัติงานในส านักงานด้วยก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

   
 

มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้มีเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 

หรือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจการที่เก่ียวเนื่องหรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป้าหมายพิเศษ 
ในการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศ

ก าหนดจากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออุตสาหกรรมอ่ืนนอกเหนือจาก

อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยอาจรวมถึงอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ 
การจัดประชุม หรืออุตสาหกรรมอ่ืนใดด้วยก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุตสาหกรรม 
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยานยนต์สมัยใหม่  
(๒) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(๓) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
(๕) การแปรรูปอาหาร 
(๖) หุ่นยนต์   
(๗) การบินและโลจิสติกส์ 
(๘) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(๙) ดิจิทัล 
(๑๐) การแพทย์ครบวงจร 



๑๗ 
 

 

ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษตามวรรคสอง ให้ค านึงถึงการจัด 
สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้อยู่อาศัย และผู้ซึ่งเข้ามา 
ปฏิบัติงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้วย 
 

มาตรา ๔๐  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดให้พ้ืนที่ใด 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการผลักดัน

การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็ได้  
ก่อนการก าหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานจัดให้มี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ ประโยชน์ ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชนที่อาจได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดท า 
ร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และเผยแพร่ผลการศึกษา 
และร่างแผนผังดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เก่ียวข้อง และน าความคิดเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 
มาตรา ๔๑  การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงเขต และการยุบเลิกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

แต่ละเขต ให้คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ 

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 (๒) วัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 (๓) บริเวณของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้มีแผนที่ก าหนดแนวเขตไว้ 
ท้ายประกาศด้วย 
  (๔) แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในกรณีที่มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษก่อนมีการจัดท าแผนผัง 
การใช้ประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๓๐ และพ้ืนที่นั้นได้มีการก าหนดผังเมืองรวมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองอยู่ก่อนวันที่ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ให้ผังเมืองดังกล่าว 
สิ้นผลบังคับส าหรับพ้ืนที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

เมื่อได้มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามวรรคหนึ่งแล้ว  
เลขาธิการอาจขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท าผังเมืองเฉพาะหรือจัดท าผังอื่นใดตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับแผนผังการใช้

ประโยชน์ในที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษก็ได้ 
 



๑๘ 
 

 

มาตรา ๔๒  เจ้าของที่ดินรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจร่วมกันขอให้ส านักงานด าเนินการก าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าว 
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได ้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และช าระค่าบริการ

และค่าใช้จ่าย ตามทีส่ านักงานประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 
เมื่อส านักงานได้รับค าขอแล้วตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ามาตรา ๔๐ วรรคสอง  

มาใช้บังคับกับการด าเนินการของส านักงานโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ส านักงานได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้วเห็นว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว

เหมาะสมที่จะประกาศก าหนดให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว 
ได้ให้ความยินยอมที่จะรับผิดชอบการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหรือชุมชน 
ทีอ่าจได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดแล้ว ให้ส านักงานเสนอ

คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเพ่ือประกาศก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันยื่นค าขอ ส านักงาน 
จะด าเนินการโดยลดหรือยกเว้นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา ๔๓  การด าเนินการหรือการกระท าใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังต่อไปนี้ หากกฎหมายก าหนดให้ผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าต้องได้รับอนุมัติ 

อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น  
หรือต้องจดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นก่อน  
ให้ถือว่าเลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ  
หรือเป็นผู้มีอ านาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายนั้น  
  (๑) กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
  (๒) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  (๓) กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  
  (๔) กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  (๕) กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพ่ือการอนุญาตให้คนต่างด้าว 
ตามมาตรา ๕๓ (๑) หรือ (๒) อยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  (๖) กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

(๗) กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
(๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(๙) กฎหมายว่าด้วยการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือ 

ได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อเลขาธิการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้กระท าการนั้น 



๑๙ 
 

 

ได้รับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต หรือความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตาม

กฎหมายนั้นแล้ว หรือได้จดทะเบียนหรือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย 
นั้นแล้ว 
  ภายใต้บังคับวรรคสี่ การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งตามวรรคสอง เลขาธิการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายนั้น และต้องแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตามกฎหมายนั้น 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย

ตามวรรคสาม ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการ 

นโยบายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการ

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแทนหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่มีอยู่เดิมก็ได้ 
  เลขาธิการจะมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้รองเลขาธิการหรือพนักงานของส านักงาน

เป็นผู้ปฏิบัติการแทนก็ได้ เมื่อมีการมอบอ านาจดังกล่าวให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบดว้ย 
  ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานของส านักงานที่ได้รับมอบอ านาจตาม 
วรรคห้า มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการ 
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามวรรคหนึ่งด้วย 
 

มาตรา ๔๔  ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต ความเห็นชอบ หรือขอจดทะเบียน

หรือแจ้งตามมาตรา ๔๓ มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของเลขาธิการต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้งได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้นแล้ว 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด 

 
  มาตรา ๔๕  ในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ รับจดทะเบียน 

หรือรับแจ้งตามมาตรา ๔๓ ให้เลขาธิการมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย  
หรือค่าอ่ืนใดที่กฎหมาย ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติว่าด้วยการนั้นก าหนดไว้ และให้มีอ านาจเรียกเก็บ

ค่าบริการในการด าเนินการดังกล่าวเพ่ิมเติมได้ตามอัตราที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
  ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าอ่ืนใดที่เลขาธิการเรียกเก็บตามวรรคหนึ่ง  
ให้น าส่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น 
 
  มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใด ใชช้ื่อหรือถ้อยค าในประการที่น่าจะท าให้ประชาชนเข้าใจ

ว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 



๒๐ 
 

 

 
 
  มาตรา ๔๗  คณะกรรมการนโยบายจะก าหนดให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย

พิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งเงินบ ารุงกองทุนตามอัตรา 

หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีส านักงานประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบาย 
 
  มาตรา ๔๘  ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ

ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนของคนต่างด้าว 
  (๒) สิทธิในการน าคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
  (๓) สิทธิในการที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
  (๔) สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
  (๕) สิทธิประโยชน์อื่น 
  ในการก าหนดสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายจะก าหนด 
ให้แตกต่างกันก็ได้ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
 
  มาตรา ๔๙  ให้ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศยัในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้รับสิทธิตามมาตรา ๔๘ (๑) ให้มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่นภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวล

กฎหมายที่ดิน หรือภายใต้การจ ากัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี 
  จ านวนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
 
  มาตรา ๕๐  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรม คณะกรรมการนโยบายจะ

ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุพการีและบุตรที่เข้าอยู่อาศัยในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีและสิทธิอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษก็ได้ และในกรณีทีเ่ป็นคนต่างด้าว ให้ไดร้ับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าเมืองด้วยก็ได้ 
  ลักษณะของบุคคลและสิทธิพิเศษที่จะพึงได้รับตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ก าหนด

ในพระราชกฤษฎีกา 
 



๒๑ 
 

 

  มาตรา ๕๑  ในกรณีที่คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่น

ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แต่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่

อาศัยภายในเวลาที่ส านักงานก าหนด หรือหยุดประกอบกิจการหรือมิได้อยู่อาศัยในที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย์อื่นนั้นเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ส านักงานก าหนดแล้ว คนต่างด้าวนั้นต้องจ าหน่าย

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นดังกล่าวให้แก่ส านักงานหรือผู้ที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ  
ภายในสามปีนับแต่วันที่ส านักงานแจ้งให้ทราบ และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
ให้ส านักงานแจ้งอธิบดีกรมที่ดินเพ่ือด าเนินการจ าหน่ายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่

ส านักงานหรือบุคคลอ่ืนตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
  ราคาที่ดินทีจ่ะขายตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีที่มิได้มีการประกอบกิจการหรือเข้าอยู่

อาศัยภายในเวลาที่ก าหนด ให้คิดราคาตามที่ซ้ือมาบวกด้วยดอกเบี้ยเงินฝากประจ าของธนาคาร

พาณิชย์โดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้คิดตามราคาตลาด

แต่ต้องไม่เกินราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม 
 
  มาตรา ๕๒  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มิให้น ามาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ 
  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ท าสัญญาเช่า 
เป็นก าหนดเวลาเกินห้าสิบปี ถ้าได้ท าสัญญากันไว้เป็นก าหนดเวลานานกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็น 
ห้าสิบปี การต่อสัญญาเช่าอาจท าได้แต่จะต่อสัญญาเกินสี่สิบเก้าปีนับแต่วันครบห้าสิบปีไม่ได้  
  ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายมีมติให้น าที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการ

จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการน าไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อ านาจทั้งปวงของ 
กรมธนารักษ์เกี่ยวกับทีร่าชพัสดุนั้นเป็นอ านาจของส านักงาน  แต่ถ้าที่ราชพัสดุนั้นอยู่ในความครอบครอง

หรือใช้ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนใด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดให้ส านักงานแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ได้รับจากการใช้ที่ราชพัสดุ

นั้นให้เป็นรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุนั้นอยู่เดิมหรือ 
กรมธนารักษ์ก็ได้ 
  การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง มิให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ 
  การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วงตามมาตรานี้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมทุน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 



๒๒ 
 

 

  การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด และเม่ือได้จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
ใหถ้ือว่าได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว 
 
  มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าดว้ยคนเข้าเมือง ให้ผู้ประกอบกิจการซึ่งได้รับ

สิทธิตามมาตรา ๔๘ (๒) มีสิทธิน าคนต่างด้าวดังต่อไปนี้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ตาม

จ านวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ แม้ว่าจะเกินก าหนดจ านวนหรือระยะเวลา 
ให้อยู่ได้ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
  (๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด ๆ ที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๒) ผู้บริหารหรือผู้ช านาญการ 
  (๓) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (๑) หรือ (๒) 
  สิทธิการเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งการน าคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ 
ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ผู้เข้ามาประกอบกิจการ 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนดเป็นนโยบายให้เชิญชวนให้เข้ามาและอยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย 
โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  กรณีท่ีคนต่างด้าวตามวรรคหนึ่งยังมิได้เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเลขาธิการอนุญาต 
ให้คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อไป 
  กรณีท่ีคนต่างด้าวตามวรรคหนึง่ (๑) หรือ (๒) ได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรและได้รับ

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว ให้เลขาธกิารอนุญาต

ให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ต่อในราชอาณาจักรและให้ออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นอยู่ใน

ราชอาณาจักรต่อไปได ้ 
 
  มาตรา ๕๔  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ให้ผู้ได้รับอนุญาต 
ให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๓ (๑) และ (๒) มีสิทธิท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที ่
การท างานที่ได้รับอนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวตลอดระยะเวลาที่ได้รับ

อนุญาตตามมาตรา ๕๓  โดยให้เลขาธิการแจ้งการอนุญาตดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวทราบ เพ่ือออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าวนั้น โดยในระหว่างที่

พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมิได้ออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว ให้ถือว่าส าเนาหนังสือแจ้งการอนุญาต

ของเลขาธิการมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว 
 



๒๓ 
 

 

  มาตรา ๕๕  ผู้ประกอบกิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงมีสิทธิได้รับ

ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรตามมาตรา ๔๘ (๓)  ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการลงทุน  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ การใดที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 

โดยคณะกรรมการนโยบายจะก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ใหแ้ตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และก าหนดสิทธิประโยชน์ 

ประเภท และขนาดของกิจการให้แตกต่างไปจากท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ก็ได้  
ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก าหนดไว้ 

นอกจากสิทธิตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ประกอบการ 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดหรือบางรายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ 
ในเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตประกอบการเสรี ก็ได้ 
   
  มาตรา ๕๖  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 

คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกซ่ึงประกอบกิจการใน 
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน โดยจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 
 
 
 
  มาตรา ๕๗  ผู้ประกอบกิจการหรืออยู่อาศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับสิทธิ

ตามมาตรา ๔๘ (๔) มีสิทธิดังต่อไปนี้  
  (๑) ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยคณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 
  (๒) สามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบ

กิจการในเขตส่งเสริมพิเศษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการนโยบายหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย 
 
  มาตรา ๕๘ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายจะประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ 
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษ ได้รับสิทธิพิเศษอ่ืนใดตามมาตรา ๔๘ (๕) ตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ก็ได้ 



๒๔ 
 

 

(๑) ในกรณีที่การประกอบวิชาชีพใดมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 
หรือผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทยหรือต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองก่อนการ 
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศให้ผู้ที่มีสัญชาติไทย 
หรือผู้ไม่มีสัญชาติไทยซ่ึงได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพนั้น 
ในประเทศท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด สามารถประกอบวิชาชีพนั้นเพ่ือกิจการที่อยู่ 
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้ โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือรับรอง 
ตามกฎหมายอีก 

(๒) สิทธิและประโยชน์อื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยให้อ านาจของ

คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
 

หมวด ๖ 
กองทุน 

   
 
  มาตรา ๕๙  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน เรียกว่า “กองทุนพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน  
และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  
  มาตรา ๖๐  กองทุนประกอบด้วย 
  (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
  (๒) เงินบ ารุงตามมาตรา ๔๗ 
  (๓) เงินสมทบจากส านักงาน   
  (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
  (๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
  เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย

ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 
  มาตรา ๖๑  ให้ส านักงานเป็นผู้รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการ

เงินกองทุน แยกออกจากงบประมาณของส านักงาน 



๒๕ 
 

 

  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการบริหารจัดการเงินกองทุนให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
  มาตรา ๖๒  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือชุมชน รวมตลอดทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยา

ประชาชนและชุมชน บรรดาที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
  (๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
  (๓) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 
(๔) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออกตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งให้ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นด้วย 
 

หมวด ๗ 
การก ากับดูแล 

   
 
  มาตรา ๖๓  ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจก ากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ

ส านักงาน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ส านักงานชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือท ารายงานก็ได้ 
  ในกรณีที่เห็นว่าส านักงานกระท าการใดอันมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน

หรือเสียหาย นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ส านักงานยับยั้งหรือระงับการกระท าการนั้นได้ 
 

บทก าหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๖๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
   



๒๖ 
 

 

 
  มาตรา ๖๕  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า 
จะมีคณะกรรมการนโยบายตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๖๖  ในวาระเริ่มแรก ให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกตามค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐  
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการไปพลางก่อนจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามมาตรา ๑๘ 
 
  มาตรา ๖๗  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้  
ความรับผิด รวมทั้งงบประมาณของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับไปเป็นของส านักงาน 
 
  มาตรา ๖๘  ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการ
ขอให้มาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส านักงานของส านักงาน ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในเก้าสิบวันนับแต่ 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน
แล้ว ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี 
  ผู้ที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการออกราชการ
หรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น แล้วแต่กรณี  
หรือในกรณีเป็นลูกจ้าง ให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งหรือทาง
ราชการเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
บ าเหน็จลูกจ้าง 

ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากราชการหรือออกจากงานตามวรรคหนึ่ง 
หากยังมีสัญญาที่จะต้องรับราชการหรือปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือชดใช้ทุนแล้ว  
ให้นับระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานกับส านักงานเป็นการรับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญานั้นด้วย 
 
 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 



๒๗ 
 

 

    
 
   ............................................ 
        นายกรัฐมนตรี 




