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 4. ด่านคลองลึก จังหวัดตราด มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในปี 2558 ได้แก่ โครงการขยายทางหลวง
หมายเลข 3 เส้นทางตราด-หาดเล็กตอน 1 เป็น 4 เลน ระยะทาง 35 ล้านบาท มูลค่า 1,400 ล้านบาท กําหนด
ดําเนินงานปี 2558-2560 รวมถึงพัฒนารถไฟเส้นทางแหลมฉบัง-มาบตาพุด 
 5. ด่านหาดเล็ก ท่าเรือคลองใหญ่ จังหวัดตราด ปัจจุบันมีการสร้างท่าเทียบเรอืคลองใหญ่กําหนดแล้วเสร็จ
ปี 2558 และทางหลวงหมายเลข 3 เส้นทางตราด-หาดเล็ก ตอน 1 ให้เป็น 4 เลน ระยะทาง 35 กิโลเมตร มูลค่า 
1,400 ล้านบาท 
 6. ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โครงการในอนาคต ได้แก่ โครงการถนนมอเตอร์เวย์
สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย ระยะทาง 64 กิโลเมตร มูลค่า 23,900 ล้านบาท ปัจจุบันกําลังศึกษาความ
เหมาะสม และรถไฟรางคู่เส้นทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รวมถึงการก่อสร้างท่าเรือปากบาราและท่าเรือสงขลา 2 
รวมถึงท่าอากาศยานจังหวัดยะลา 
 สําหรับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรอ.) กําลังวางแผนว่าเขตเศรษฐกิจรองรับอุตสาหกรรม 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่าควรกําหนดนโยบายให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนําสินค้าหรือวัตถุดิบที่มาผลิตหรือแปรรูปที่ด่านชายแดน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน และทําให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านหรือแรงงานในท้องถิ่นได้ทํางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ, 2557) 
ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แต่เดิมพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่กําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจมีศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีช่ือเสียงด้านเกษตรกรรม แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว แต่ภายหลังพบว่า การพัฒนา         
ในแต่ละพ้ืนที่มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกัน และแต่เดิมประเทศไทยมีเพียงเฉพาะมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศเท่านั้น  ดังนั้น แนวคิดที่จะกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นวิธีแก้ปัญหา
และอุปสรรคที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่กระทบกระเทือนท้องที่อ่ืน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ตรง
ประเด็นและสามารถดําเนินการให้มีมาตรการกฎหมายรองรับทั้งในการกําหนดแหล่งที่ต้ัง ขอบเขตพื้นที่จํานวน
ของกิจการและประชากรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริการพื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
และความต้องการของแต่ละเขตอย่างชัดเจน (นราพจน์ ทิวถนอม, 2551) 

การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการ อีกทั้ง
ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้รัฐสามารถเลือกใช้นโยบาย 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นๆในด้านการส่งเสริมการผลิตสินค้าและให้บริการในตลาดได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งมีกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง มีดังต่อไปนี้ (ศรินทิพย์ ประเศรษฐานนท์, 2552) 
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1. กฎหมายด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 

2. กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

3. กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 

ต่อมา แนวความคิดในการกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคือแนวคิดใหม่          
ในการจัดระบบพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสําคัญ             
โดยฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดทําและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ    
ใหแ้ก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังให้สิทธิพิเศษบางประการในการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัมิติด้านสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมจารีตประเพณี และความต้องการ ของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ โดยคํานึงถึงการรักษาดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมิติอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศกับนานาประเทศ   
1. แนวความคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 แนวคิดเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์หลักในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพ่ือมิให้
การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายเป็นตัวนําในการพัฒนา                
ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นท่ี เฉพาะที่ได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะ และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกอีกด้วย การตรากฎหมายข้ึนใช้บังคับในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีขึ้นเพ่ือเป็นหลักการปฏิบัติสําหรับการดําเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ศิริเพ็ญ แตปรเมศามัย, 2549) 

โดยหลักการพื้นฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรประกอบด้วย หลักการรักษา
อธิปไตยของชาติ หลักความเสมอภาค และรักษาประโยชน์ซึ่งกันและกัน หลักการดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุน และหลักความสอดคล้องกับระเบียบประเพณีการค้าระหว่างประเทศ โดยรัฐ
จะต้องมีมาตรการจูงใจมาตรการอํานวยความสะดวก และมาตรการหลักประกันและคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการ         
ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เรวดี แก้วมณี, 2556) เช่น 
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1. มาตรการจูงใจ 
  1.1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 
      (1) ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีกําหนดระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
และให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
      (2) ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถนํา 
ผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้นในระหว่างน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน5ปีนับแต่พ้นกําหนดเวลานั้นโดยจะเลือกหักกําไรสุทธิของปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ 
      (3) เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หากผู้ประกอบการนําผลกําไรเป็นส่วนเพ่ิมทุน
หรือขยายกิจการเกินว่าร้อยละ 50 ของทุนของกิจการเดิม หรือหากผู้ประกอบการมียอดส่งออกผลิตภัณฑ์เกินกว่า
ร้อยละ 80 ของผลผลิตท้ังหมด สามารถขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกร้อยละ 25 ของภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 
      (4) คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคล หัก ณ ที่จ่าย มีกําหนดระยะเวลาและอัตรา ตามท่ีคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกําหนด 
      (5) ผู้ประกอบการต่างด้าวที่นําเงินเข้ามาลงทุนในกิจการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับยกเว้นเงินปันผล
จากกิจการที่ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อมีการส่งเงินปันผลดังกล่าวนอกประเทศไทย 
      (6) ผู้ประกอบการที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ใน
กิจการที่ประกอบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิขอรับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรับการโอน
ค่าตอบแทนสิทธิในการรับโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
      (7) สถาบันการเงินการประกันภัยที่ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับยกเว้นภาษี      
เงินได้นิติบุคคลประเภทกําไรจากอุตสาหกรรมที่ประกอบในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อมีการส่งกําไรดังกล่าวออกนอก
ประเทศไทย 
  1.2 สิทธิพิเศษด้านค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต 
  (1) ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต
สําหรับเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวท่ีจําเป็นต้องใช้ในการผลิต
สินค้าและของที่ต้องใช้ฝนการก่อสร้างประกอบหรือติดต้ังเป็นโรงงานหรืออาคารในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    (2) ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอากรขาเข้าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต
สําหรับวัตถุดิบหรือของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตเพ่ือการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
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    (3) ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมอากรขาออกภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสรรพสามิต
สําหรับผลิตภัณฑ์สิ่งผลพลอยได้หรือสิ่งอันใดที่ได้จากการผลิต โดยใช้วัตถุดิบและได้ทําการผลิตในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมื่อมีการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งพลอยได้หรือสิ่งอื่นใดนั้นออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
    (4) ผู้ประกอบการจะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต
จํานวนร้อยละ 50 สําหรับวัตถุดิบหรือของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรและนําเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใช้ใน
การผลิตและจําหน่ายในราชอาณาจักรไทย 
  1.3 สิทธิพิเศษด้านภาษีบํารุงท้องที่หรือภาษีท้องถิ่น 
    ผู้ประกอบการมีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ที่เรียกเก็บโดยองค์กรท้องถิ่น
เมื่อประกอบการตามประเภทหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกําหนดไว้ สําหรับ
มาตรการจูงใจด้านภาษีอากร ในส่วนนี้เป็นมาตรการจูงใจพื้นฐานโดยทั่วไป ที่มีการเสนอให้แก่นักลงทุนในประเทศไทย 
  1.4 สิทธิพิเศษและประโยชน์ด้านอ่ืนได้แก่ 
    (1) ผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างด้าวสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
ตามจํานวนที่คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษกําหนด หรือมีสิทธิทําการเช่า หรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 50 ปีจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    (2) ผู้ประกอบการต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการสามารถทํางานและ
พํานักอยู่ในประเทศไทยได้ 
    (3) คู่สมรสหรือบุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของคนต่างด้าวตามข้อ (2) สามารถพํานักอยู่ใน
ประเทศไทยได้เช่นเดียวกับคนต่างด้าวนั้น 
    (4) คนงานต่างด้าวสามารถเข้ามาทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้เป็นการชั่วคราวแต่ไม่มีสิทธิ
พํานักในประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นกรณีพิเศษ 
    (5) ผู้ประกอบการต่างด้าวสามารถประกอบกิจการตามบัญชี ก. ข. และ ค. ท้ายประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 281 ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
    (6) ผู้ประกอบการสามารถนําค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าบํารุงรักษาระบบกําจัดน้ําเสีย หรือ
อากาศเสีย หรือของเสีย จํานวน 2 เท่าของจํานวนเงินที่ผู้ประกอบการได้เสียไป หักเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณภาษีได้ 
    (7) ผู้ประกอบการสามารถหักเงินที่ผู้ประกอบการได้ลงทุนในการติดต้ัง หรือก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการประกอบกิจการ ออกจากกําไรสุทธิ รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๕ 
ของเงินได้ลงทุน ในการนั้นโดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้ภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มี
รายได้จากการลงทุน ทั้งน้ีนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
    (8) ผู้ประกอบการสามารถนําเข้าหรือส่งออกเงินตราต่างประเทศอย่างเสรี 
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 2. มาตรการอํานวยความสะดวก 
  (1) รัฐจะอํานวยให้มีการรวมศูนย์อํานาจ เกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ
มาตรฐาน หรือการกําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้อยู่ในองค์กรเดียวและสถานที่เดียวกัน
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  (2) รัฐจะอํานวยให้มีการกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อลดขั้นตอนและร่นระยะเวลาสําหรับการจดทะเบียน หรือ
การขออนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาหรืออนุมัติด้วย 
  (3) รัฐจะอํานวยให้มีหน่วยงานที่จะให้บริการคําปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ข้อมูล
สถิติ ข่าวสาร สารสนเทศท่ีทันสมัยรอบด้านอย่างทันที แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดมูลค่า 
  (4) รัฐจะอํานวยการให้มีการจัดต้ังสถาบันการเงิน เพื่ออํานวยความสะดวกด้านเงินทุน สินเชื่อ การให้
คําปรึกษาการลงทุน การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือการออกหนังสือค้ําประกัน แก่ผู้ประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐจะยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภาษีต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินดังกล่าว พึงต้องชําระ
ตามกฎหมาย 
  (5) รัฐจะอํานวยให้มีการจัดตั้งสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษาขึ้นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  (6) รัฐจะจัดให้มีระบบการกําจัดนํ้าเสีย และของเสีย ในรูประบบรวมโดยคิดค่าบริการในอัตราต่ําเพ่ือ
การรักษาคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (7) รัฐจะจัดสรรเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยตํ่าให้แก่ผู้ประกอบการกู้ยืม เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบ
กิจการเกี่ยวกบัระบบรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจการสถานพยาบาล กิจการสถานศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. มาตรการให้หลักประกันและคุ้มครอง 
  (1) รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นของรัฐ 
  (2) รัฐจะไม่ประกอบกิจการเองในเขตเศรษฐกิจพิเศษอันเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบการ 
  (3) รัฐจะไม่ผูกขาดการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  (4) รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  (5) รัฐจะไม่ออกคําสั่ง หรือกฎระเบียบ ข้อห้าม หรือข้อจํากัด การส่งผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ 
  (6) รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการองค์กรของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นําเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
กับที่ผู้ประกอบการได้ทําการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เข้ามาจําหน่ายภายในประเทศโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
  (7) รัฐจะต้องมีนโนบายห้ามการนําเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการผลิตได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยมากกว่าผู้ประกอบการพึงได้รับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 นอกจากนี้ รัฐจะต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรของรัฐต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยทําความตกลงกับรัฐต่างประเทศ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย เช่น ข้อตกลงการค้าชายแดนกับประเทศที่มีเขตดินแดน
ติดต่อกัน ข้อตกลงกับรัฐภาคีหลายฝ่ายที่เอื้ออํานวยต่อผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนธิสัญญาทวิภาคี
และพหุภาคีกับประเทศต่าง ๆ ข้อตกลงขององค์การค้าระหว่างประเทศ ประมวลกฎระเบียบประเพณีทางการค้า
ระหว่างประเทศ 

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน รัฐจะต้องวางกติกาด้วยการกําหนดกฎเกณฑ์        
ให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันอย่างเสรี (Fair Competition) บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ แต่รัฐจะต้องมีองค์กร และกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ โดยกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) การป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติ
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) เพ่ือเป็นการจูงใจและสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ประกอบการ        
ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น และยังเป็นการสกัดผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตเข้ามาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด้วย 
 สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภครัฐ จะต้องมีมาตรการด้านป้องกันการผูกขาด 
(Antitrust) เพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้สถานภาพทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้บริโภคที่อ่อนแอกว่า
ด้วยการจํากัดทางการค้า (Restraint of Trade) หรือปฏิบัติทางการค้าที่เป็นการจํากัดสิทธิ (Restrictive Trade 
Practice) เพ่ือเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ อันเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในสังคม และทําให้ระบบเศรษฐกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสามารถเติบโตได้บนสังคมที่เป็นธรรม
เมื่อสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นระเบียบและเป็นธรรม ก็จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
2. แนวคิดการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... (สมาคมสันนิบาติ
เทศบาลแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....) 
 การที่รัฐมีหน้าที่ต้องพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ จัดทําระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และต้องพัฒนาการให้บริการของภาครัฐให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และโดยที่แต่ละพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนา
แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาพื้นท่ีต่าง ๆ จึงต้องสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมท้ังต้องคํานึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 อันเป็น
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เฉพาะ ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออกเท่านั้น อีกทั้งบทบัญญัติบางประการของกฎหมายดังกล่าว 



210 

ไม่เอื ้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั ้นรัฐ              
จึงเห็นสมควรยกเลิกกฎหมายดังกล่าว และเห็นควรให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อให้การพัฒนา
พื้นท่ีเฉพาะสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น  

ต่อมา ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงได้นําแนวคิดของเขตเศรษฐกิจพิเศษมาร่างเป็น
กฎหมายใหม่ เพ่ือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจํานวนมาก ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้อํานาจเฉพาะ 
และการผ่อนปรนกฎระเบียบจํานวนมาก เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเคลื่อนย้ายเงินทุน หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ใช้แรงงานต่างด้าว เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้น โดยโครงสร้าง
ของร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 110 มาตรา แบ่งออกเป็น 5 หมวด และบทเฉพาะกาล 
(การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ สมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย) 

บทนิยามคําว่า“เขตเศรษฐก ิจพิเศษ” หมายความว่า เขตพื ้นที ่ที ่จ ัดตั ้งขึ ้นเป ็นการเฉพาะตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ
ในการดําเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การบริการ หรือ
การอื่นใด รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่ีดี หรือเพื่อประกอบการเสรี” (มาตรา 4) 
เป็นการกําหนดคํานิยามที่กว้าง เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน ซึ่งจะทําให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ทุกประเภท และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่าการจํากัดประเภทของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ เช่นแต่เดิมที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมโดยกําหนดให้เขต
เศรษฐกิจพิเศษมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 16) ซึ่งได้รับเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจากราชการ (มาตรา 20) 
เขตเศรษฐกิจพิเศษกําหนดขึ้นจากพื้นที่ราชการ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ พื้นที่เอกชนหรือพื้นที่อื่น ๆ โดยอาจมี
พื้นที่ไม่ใหญ่นัก หรือ อาจมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด หรือ อาจครอบคลุมหลายจังหวัดก็ได้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
1. ระดับชาติ จะมีคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทําหน้าท่ีดูแลบริหารจัดการ และมีสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษทําหน้าที่ดูแลนโยบายในภาพรวม 
2. ระดับพื้นที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและผู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 สําหรับที่มาของผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละพื้นที่มาจากการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหาร 

โดยการทําเป็นสัญญาจ้าง “ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด และให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน ของผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษตามความเหมาะสม ซึ่งจ้างได้ไม่เกินคราวละ 
4 ปี แต่อาจได้รับแต่งต้ังได้อีก โดยให้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินด้วย สําหรับ
อํานาจหน้าท่ีของผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การออกระเบียบในการบริการกิจการของเขตพิเศษ รวมทั้ง
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ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ ลูกจ้างหรือลูกจ้างของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารและการบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลด และตัดเงินเดือน
หรือค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงาน และลูกจ้าง ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด 
 อํานาจหน้าท่ีของเขตพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีจํานวนมากหลายประการ เพ่ือให้การ
ดําเนินการของเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามรัฐบาลต้ังเป้าหมายไว้ เช่น 
 1. การให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ต้อง
ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพียงแต่แจ้งรัฐสภาเพื่อทราบก่อนให้ความเห็นชอบในพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น (มาตรา 16) และมิได้มีการกําหนดขั้นตอน และกระบวนการในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. กําหนดให้เขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องจัดบริการการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล การศึกษา การกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ
ด้านต่าง ๆ (มาตรา 19) นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจจัดทําหรือจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 
โดยอาจจะดําเนินการอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาที่ดินเพื่อต้ังหรือขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การถมทะเล  
การจัดทําผังเมือง การจัดระบบชลประทาน การจัดสรรที่ดิน การจัดให้มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (มาตรา 50) ทั้งนี้ ให้ถือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจดําเนินการได้
เช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐ   
 3. ผู้ว่าการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจตามกฎหมายในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความ
เห็นชอบ หรือ เป็นผู้มีอํานาจในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งต่าง ๆ แทนส่วนราชการ หรือคณะกรรมการตาม
กฎหมาย    
 4. เขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถท่ีจะจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมขึ้นภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการ
กําหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (Industrial Zone) หรือเขตประกอบการเสรี (Free Zone) ก็ได้ ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะดําเนินการจัดต้ังและบริหารจัดการเองก็ได้ หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนดําเนินการหรือบริหารจัดการภายใต้
การควบคุมและกํากับดูแลของเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกําหนดของคณะกรรมการบริหาร 
 5. นอกจากนี้ สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ หรือผู้อาศัยในที่ดินของเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีดังต่อไปน้ีคือ 
สิทธิในการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนของคนต่างด้าวสิทธิในการนําคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่อาศัย
ในราชอาณาจักรสิทธิในการนําหรือส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรสิทธิในการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสิทธิในการถือครองหรือเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศกับ
สถาบันการเงินและสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร(มาตรา 62)ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ที่
จะกําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ดังนั้น ในการได้รับสิทธิ
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ประโยชน์ของผู้ประกอบการ หรือ ผู้อาศัยจึงอาจจะแตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 6. การควบคุมและตรวจสอบงบประมาณภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้จัดทํางบประมาณประจําปี  
โดยแยกเป็นงบลงทุน และงบทําการสําหรับงบลงทุนให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ ส่วนงบทําการนั้นให้เขตเศรษฐกิจพิเศษนําเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อทราบ (มาตรา 79) และ 
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระสอบบัญชีและตรวจบัญชี รวมทั้งการเงินของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยทําเป็นรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบว่านับแต่วันสิ้นปีบัญชี และ
ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานประจําปีของปีนั้น ๆ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (มาตรา 81) 
 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่สามารถสั่งให้สํานักงานหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษชี้แจงข้อเท็จจริง 
แสดงความเห็นทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําหน้าที่ที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนมีอํานาจในการสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของสํานักงานหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ 
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์การร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อช่วยในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก และให้สิทธิประโยชน์ในการดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เพราะหากมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะทําให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม 
และค่าบริการอ่ืน ๆ เพื่อนํามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณะประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ประกอบการ และเป็นประโยชน์ทางอ้อมแก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่ทว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านรัฐสภาจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ 
 
3. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 87 ง 24 กรกฎาคม 2556) 

การพัฒนากฎหมายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยตรงในพื้นที่เฉพาะ และกระจายไปสู่พื้นท่ีใกล้เคียงด้วย ซึ่งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก และให้สิทธิประโยชน์เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินกิจการและพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี หรือเพื่อประกอบการค้าเสรี เพ่ือส่งเสริมการค้าและ
การลงทุนของประเทศ โดยให้หน่วยงานที่ประสงค์จะพัฒนาและรับผิดชอบ กํากับดูแลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นผู้จัดทํา “ร่างแผนแม่แบบ” และ“แผนปฏิบัติการ” แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือให้การจัดทําร่างแผนแม่แบบ และแผนปฏิบัติการมีความรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนมีสาระของงานถูกต้องครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง และเพ่ือความคล่องตัวในการทํางานและเพ่ือบูรณาการการทํางานกับภาคส่วนต่าง ๆ 
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(จดหมายจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร. 1112/7067 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2554 ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ืองร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. ....) 

สืบเนื่องจากการประชุม ในวันท่ี 19 มีนาคม 2545 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการพัฒนา
เมืองชายแดน และให้ดําเนินการใน 3 เมือง ได้แก่ เชียงแสน แม่สาย และสะเดา เป็นโครงการนําร่องและ 15 
มีนาคม 2555 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเร่งรัดให้มีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข, 2548) 
 “วันที่ 21 มกราคม  2556 โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดต้ังระเบียบดังกล่าวพร้อม           
มีความเห็นชอบให้อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพ้ืนที่นําร่องเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่แรกโดยก่อนหน้าที่
คณะรัฐมนตรีจะมีมติจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษได้เพียงหนึ่งวัน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่แม่สอด
เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่แม่สอด ตรวจเยี่ยมสภาพสะพานมิตรภาพไทย-พม่า รวมไปถึงฟังบรรยายสรุปเรื่องเขต
เศรษฐกิจแม่สอด และสถานการณ์ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดตาก ว่าจังหวัดตากมีรายได้เฉลี่ยปีละ           
4 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้เทศบาลนครแม่สอดยังเสนอให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนด้านการคมนาคม เพ่ิมระบบ         
โลจิสติกส์ อุโมงค์รถไฟเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไป ตาก - แม่สอด รวมถึงการที่จังหวัดได้เตรียมพื้นที่กว่า 500ไร่ 
เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้ารองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งยังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับ
ประเทศจีนและอินเดียได้ด้วย ซึ่งคณะรัฐบาลแสดงท่าทีที่เห็นด้วยกับการยกระดับแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการให้ความสําคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็น AEC นั่นเอง” 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....  และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ         
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา และมีการประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการออกกฎหมาย        
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศโดยใช้
ประโยชน์จากความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน
และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอ่ืน และจากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ประกอบกับมีนโยบายในการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจําเป็นต้องออกระเบียบคามกฎหมาย เพ่ือกําหนดให้มีกลไกขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาพื้นที่ของตนขึ้นเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่มีระบบสาธารณูปโภค บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจําเป็นต่อ
การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอกสารประกอบการประชุมเพื่อตรวจพิจารณาร่างระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเดือนบุนนาค ช้ัน 2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 

นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังคํานึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังมีกลไกที่ช่วยให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดให้มีการมอบอํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นให้สามารถสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอื่นใดที่หน่วยราชการจะ           
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน ข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น หรือการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จท่ีสอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ น้ัน 

ดังจะเห็นได้จากบทนิยาม คําว่า “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง พ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             
ที่จําเป็นต่อการค้าสินค้าหรือบริการ หรือการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้า
บริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และบทนิยามอ่ืน ๆ ได้แก่ “การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ” 
“การค้าบริเวณพรมแดน” “แผนแม่บท” “การพัฒนาพื้นที่” และ “หน่วยงาน” เป็นต้น (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ข้อ 3) 

 ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอ
แผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่สํานักงานเสนอ 
ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานตามที่สํานักงานร้องขอ กําหนดแนวทางเพื่อให้         
การส่งเสริมและพัฒนาการค้าบริเวณพรมแดน และการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน กํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท รวมท้ังเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขหรือ
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ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่จําเป็นต่อการจัดต้ังและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ข้อ 7) 
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานภายใน สศช. ซึ่งรับผิดชอบ 
งานด้านวิชาการและธุรการ และมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการจัดต้ังและ
ดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของ
ร่างแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ หรือแผนปฏิบัติการที่หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย และ 
ติดตามและประสานงานการปฏิบัติตามแผนแม่บท รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและ
แผนปฏิบัติของหน่วยงาน ศึกษาวิจัยปัญหาในการจัดต้ังและการดําเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายและสนับสนุนและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ดําเนินการ
ต่าง ๆ ของสํานักงาน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ข้อ 10 และข้อ 13) 

ส่วนการจัดทําแผนแม่บท แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการ ให้หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดต้ังเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ย่ืนข้อเสนอพร้อมกับร่างแผนแม่บทต่อคณะกรรมการนโยบาย เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัดก่อน และต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในพื ้นที ่ และหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องประกอบด้วย ต่อมาเมื ่อหน่วยงานได้รับมอบหมายแล้ว          
ให้ดําเนินการตามแผนแม่บท จัดทําแผนงานหรือโครงการ และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อรวบรวมตรวจสอบ และวิเคราะห์แล้วจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ และจะต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีนั้นด้วย (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 
ข้อ 14 และข้อ 18) 
 ต่อมา เมื่อคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการแล้วให้เสนอกับ
คณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัดให้มีระบบควบคุมตรวจสอบ
และติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน  และส่งรายงานความก้าวหน้าต่อสํานักงาน  เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย กรณีที่มีปัญหาการดําเนินงานให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบประสานงานกับสํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบาย และคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามลําดับ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และข้อ 21) 
 ตามแนวคิดของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีว่าไม่ควรจํากัดประเภทของธุรกิจ และต้องให้สิทธิพิเศษแก่ผู้อาศัย
และผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งควรกําหนดให้มีองค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้มี
อํานาจอํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเร่ือง เพื่อให้
การประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะต้องให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต จารีตวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูลอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการร่วมรับรู้ข้อมูล การตัดสินใจ และการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอาจจะมีการรับฟัง
ความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นท่ีที่จะต้องได้รับผลกระทบนั้นได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอ 
ข้อเท็จจริง อันจะนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมที่สุด 
 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ พยายามท่ีจะให้กฎหมายมีทุกมิติเพื่อครอบคลุมในทุก ๆ ด้านดังเห็น          
ได้จากความหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ีทั้งหมด หรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งหรือ
หลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ต่อการค้าสินค้าหรือบริการ หรือ  
การลงทุนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดน และการค้าเสรีภายใต้
กรอบอาเซียน รวมท้ังการพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single 
Window ซึ ่งมีความหมายกว้างกว่าการเน้นเฉพาะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมใน             
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือนศูนย์กลาง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การค้าชายแดน           
มีบทบาทสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน  
 จะเห็นได้ว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเครื่องมือใหม่
ทางกฎหมายของรัฐบาลที่จะนํามาใช้ในการบริหารประเทศ ซึ่งมีข้อบัญญัติในการกําหนดวัตถุประสงค์ให้อํานาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษรับผิดชอบงาน และมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการจัดต้ังและดําเนินการ         
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งสามารถออกกฎหมาย กฎ และระเบียบ มาภายหลังเพื่อใช้ในการผ่อนปรน
กฎระเบียบด้านต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น กฎระเบียบเก่ียวกับเคลื่อนย้ายเงินทุน เพ่ืออํานวยความสะดวกต้ังแต่           
การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม โรงงานและการลงทุนต่าง ๆ ในการส่งเสริมการลงทุน การส่งออกสินค้า ไปนอกประเทศ
และการนําเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งกฎระเบียบเก่ียวกับการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว และการทํางานของคนต่างด้าว และการจัดสรรที่ดิน และการผังเมืองเพื่อประชาชน และรักษา
คุณภาพป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มาตรการทางกฎหมายปัจจุบันท่ีใช้บังคับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กระจาย
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปสู่พ้ืนที่บริเวณชายแดนเป็นจํานวนมาก โดยมิให้การพัฒนากระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่
และเพื่อให้เขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละแห่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มในอนาคต ได้มีอํานาจหน้าท่ีเฉพาะเรื่องไป 
เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับแต่เดิมค่อนข้างล้าสมัย และไม่ครอบคลุมกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้ง



217 

ขั้นตอน และกระบวนการยกร่าง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย มีจํานวนมากและซับซ้อน ซึ่งไม่เอื้อต่อการพัฒนา 
ทําให้เกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพดังนั้น การดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจจึงมิใช่เพียงแผนการพัฒนา
สําหรับแต่ละพ้ืนที่เท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญ หรือกลไกครอบจักรวาลของรัฐบาลในการดําเนินการ
ตามนโยบายแผนและกําหนดการดําเนินงานที่รัฐบาลได้วางไว้ให้สัมฤทธ์ิผล 
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