บทที่ ๑
แนวคิด ประวัติศาสตร และพัฒนาการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 1
0

๑.๑ แนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาประเทศจากมุมมองเศรษฐศาสตร
ในทางเศรษฐศาสตร ไ ด นิ ย ามความหมายของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (Special Economic
Zone: SEZ) วาหมายความถึง “พื้นที่ที่มีการกําหนดขึ้นมาภายในขอบเขตของประเทศ โดยที่กฎระเบียบทาง
ธุรกิจมีความแตกตางจากที่ใชกันอยูโดยทั่ว ไป กฎระเบียบเหลานั้นเกี่ยวข องกับเงื่อนไขการลงทุน การค า
ระหวางประเทศ ศุลกากร ภาษี ที่ทําใหการดําเนินงานทางธุรกิจเปนไปอยางเสรีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งกวา
พื้นที่อื่นๆ” (Farole, ๒๐๑๑) 2 ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย มิได
จํากัดขนาดของพื้นที่ มีการบริหารจัดการแบบหนึ่งเดียว มีกฎระเบียบและแรงจูงใจพิเศษ อาศัยตําแหนงที่ตั้ง
เปนการสรางความไดเปรียบ 3
1

2

สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีไดหลายรูปแบบที่มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ตลาด และกิจกรรมภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Farole 4 ไดจัดแบงเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1) เขตคาขายเสรี (Commercial free zones, free trade zones, free zones) เปนรูปแบบของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกาแกที่สุดและแพรหลายที่สุด เขตคาขายเสรีมักตั้งอยูตามสถานีเชื่อมตอ
การคมนาคมขนส ง นานาชาติ อาทิ เ ช น ท า เรื อ และสนามบิ น กิ จ กรรมภายในเขตการค าเสรี
ประกอบดวย กระบวนการคาขายและการแปรรูปอยางงาย อาทิเชน คลังสินคา การจัดแสดง
การจัดจําหนาย การบรรจุหีบหอ การติดสลากสินคา เปนตน ตัวอยางของเขตคาขายเสรีชั้นนํา
ของโลก ไดแก Colone Free Zone ในประเทศปานามา
2) เขตอุตสาหกรรมเพื่ อการส งออก (Export processing zones) เกิดขึ้นในชวงปลายทศวรรษ
1950 / ตนทศวรรษ 1960 เพื่อเปนตัวเรงการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาระหวางประเทศ
ของบรรดาประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ในเขตนี้จะเนนการจัดตั้งโรงงานผลิตสินคาเพื่อการ
สงออกเปนหลัก มีการสงเสริมการลงทุนและใหสิทธิประโยชนดานตางๆ เพื่อเปนแรงจูงใจนั ก
ลงทุน
1 งานศึกษาครั้งนี้จะใชคําวา

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” แทนคําวา “เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งปรากฎในนโยบาย
ของรัฐบาล เนื่องจากกําลังอยูในระหวางการพัฒนาเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกเวนคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนิยามหรือขอความที่ยกมาจากนโยบายของรัฐบาลจะยังคงคําวาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เอาไว
2 Farole, Thomas, (2011), Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning
from Global Experiences, The International Bank for Reconstruction and Development / World
Bank.
3 FIAS, 2008 อางใน Farole, Thomas, 2011
4 อางแลว
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3) โรงงานเดี่ยว (Single factory) หรือ Free Enterprises, single unit free zones เปนรูปแบบ
ของกิจการใดกิจการหนึ่งที่ไดรับสิทธิเทาเทียมกับเขตคาขายเสรีหรือเขตอุตสาหกรรมเพื่ อการ
สงออก และไดรับ อนุ ญ าตให ตั้ งกิจ การที่ไหนก็ไดในประเทศหรือที่ที่จัดสรรไวเปน การเฉพาะ
รูปแบบนี้เกิดขึ้นในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา มาดารกัสการ ฟจิ คอสตาริกา และศรีลังกา
4) Freeport เปนรูปแบบที่มีพื้นที่ขนาดใหญที่สุดในบรรดารูปแบบทั้งหมด เนื่องจากวามีอาณาเขต
กวางขวาง รวมทั้งพื้นที่ชนบทและเมือง และรวมถึงการคมนาคมขนสงขนาดใหญ เชน ทาเรือ
และสนามบิน Freeport สามารถรวมเอาเศรษฐกิจทั้งหมด ประชากรที่อาศัยและทํางาน ตลอด
จนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยางที่เกิดขึ้นในเขตนั้นๆ ดวย ยกตัวอยางเชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศจีน
เขตเศรษฐกิจพิเศษมีบทบาทมาอยางยาวนานในการคาระหวางประเทศ เมืองทาและเขต
ปลอดอากรไดสรางหลักประกันใหมีการเก็บสินคาฟรีและแลกเปลี่ยนสินคามานานนับศตวรรษในเสนทาง
คาขายเชนเมืองฮัมบูรก ประเทศเยอรมัน และประเทศสิงคโปร เปนตน ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสมัยใหมที่
เนนอุตสาหกรรมสมัยเริ่มตนขึ้นที่เมือง Shannon ประเทศไอรแลนดในป ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) โดยกอน
หนาทศวรรษ 1970 เขตเศรษฐกิจพิเศษมักเปนการจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยูในเฉพาะกลุม
ประเทศอุตสาหกรรมเทานั้น จนกระทัง่ ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๒) ประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกและอเมริกาใตไดใชเขตเศรษฐกิจพิเศษสรางแรงจูงใจใหบรรษัทขามขาติเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานอยางเขมขน จากนั้นเปนตนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษไดกลายเปนเสาหลักของนโยบายการคาและการ
ลงทุนของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายที่ตองการเปลี่ยนยายนโยบายผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการ
นําเขาไปสูการเชื่อมโยงกับตลาดโลกผานนโยบายการสรางความเจริญเติบโตในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ
การสงออก (Farole and Akinci, 2011)5 ประเทศกําลังพัฒนาจึงมุงใชเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนเครื่องมือทาง
นโยบายที่มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการปฏิรูปเศรษฐกิจในวงกวาง ยกตัวอยางในกรณีของประเทศเกาหลี
ใตในป พ.ศ. 2513 ที่ใชเขตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในการเสริมสรางขีดความสามารถการ
แขงขันในกลุมอุตสาหกรรมที่มูลคาสูง จนกลายเปนผูสงออกสินคาอิเล็กทรอนิคสรายใหญของโลก
เปนตน
2) เพื่อบรรเทาปญหาการวางงานที่เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอยางเชนประเทศตูนิเซียและสาธารณรัฐ
โดมิ นิ กั น ใช เขตอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส ง ออกสํ า หรั บ สร า งการจ า งงานให กั บ ประชาชน
ภายในประเทศ
3) เพื่ อเป น ห องทดลองสํ า หรั บนโยบายและแนวคิด ใหม ในกรณีของเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษของ
ประเทศจีนเปนตัวอยางที่ชัดเจน โดยมีการนําเอานโยบายดานการเงิน กฎหมาย แรงงาน และ
5

Farole, Thomas and Akinci, Gokhan (editor), (2011), Special Economic Zones: Progress, Emerging
Challenges, and Future Directions, The International Bank for Reconstruction and Development /
The World Bank.
๓

การกําหนดราคาไปทดลองใชจนประสบความสําเร็จ จากนั้นจึงไดขยายออกไปยังสวนตางๆ ของ
ประเทศ
4) เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดใหมทั้งหมดถูกออกแบบ
มาเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากประเทศ (Madani , 1999 and Cling and Letilly , 2001
อางใน Farole, 2011)
นอกเหนือจากวัตถุประสงคทั้งสี่ขอดังกลาวขางตนแลว Farole (2011) เสนอใหเห็นวายังมี
ผลประโยชนที่เกิดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกสองแบบ กลาวคือ แบบแรกเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะ
สั้น สวนแบบที่สองเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะยาว โดยที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจระยะสั้ นหรื อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงสถิต (Static economic benefits) มักจะปรากฎใหเห็นดวยตัวเลขการลงทุน
การสงออก การจางงาน ภาษี การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เปนตน ในขณะที่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ระยะยาว หรือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเชิงพลวัต (Dynamic economic benefits) เปนผลประโยชนในแง
ของการพัฒนาและโครงสรางอันเกิดจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกตัวอยางเชน การถายทอดเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม การกระตุ น ผู ป ระกอบการภายในประเทศ การสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ แบบเป ด และการเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนตน
เมื่อป พ.ศ. 2518 มี 25 ประเทศที่ มีเ ขตเศรษฐกิจ พิ เศษ แตในปจจุบันทั่วโลกมี จํ า นวน
ประเทศทั้งหมด 130 ประเทศที่ใชนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในการพัฒนา จํานวนเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่ว
โลกก็เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน โดยในป พ.ศ. 2518 มีจํานวน 79 แหง แตในปจจุบันมีมากกวา 3,500 แหง มีเขต
เศรษฐกิจพิเศษจํานวน 2,500 แหงตั้งอยูในประเทศกําลังพัฒนา แบงออกเปนทวีปเอเชียตะวันอออก เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต 1,034 แหง (รอยละ 41) ทวีปอเมริกาใต 741 แหง (รอยละ 30) ทวีปยุโรป
และเอเชียกลาง 365 แหง (รอยละ 15) ทวีปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 240 แหง (รอยละ 10)
และทวีปซัปซาฮาราแอฟริกา 114 แหง (รอยละ4) (Farole, 2011)
1.2 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS: Greater Mekong
Subregion) และยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี - เจ า พระยา-แม โ ขง (ACMECS:
Ayeyawady-Chaophraya-Makong Economic Cooperation Strategy)
ประเทศไทยใหความสําคัญกับการคาเสรีดวยยุทธศาสตรการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
ในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงหรือกับกลุมประเทศอินโดจีนมาตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 1980 โดยเริ่มจากใน
สมัยนายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ประกาศนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” ในป ๒๕๓๒
(Tsuneishi, 2005)6 หลั งจากนั้ น ประเทศไทยก็เข าไปมีบ ทบาทกับ ประเทศเพื่ อนบานมากขึ้น ผ านความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS: Greater Mekong Subregion) ในป พ.ศ. 2535
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และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chaophraya-Makong
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ในป พ.ศ. 2546 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
ไทยจึ งแยกไมออกจากบริบ ทแนวคิ ดการพั ฒ นา GMS และ ACMECS ที่มีสว นสนับ สนุน ประเทศไทยไดใช
ประโยชนพื้นที่ชายแดนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใหเปนจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค
นี้
ความร ว มมื อ ทางด า นเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ํ า โขง (GMS: Greater Mekong
Subregion) เปนแผนงานพัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจของ 6 ประเทศอันประกอบดวย จีน ลาว
เมียนมาร ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ที่อยูในอนุภูมิภาคนี้ GMS ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2535 โดยมีธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB: Asian Development Bank) เปนผูใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและ
เงินทุน GMS มีเปาหมายเชื่อมโยงประเทศตางๆ ผานการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน อันจะนําไปสูการสงเสริม
การค า การลงทุ น และกระตุ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ GMS มี 5 ยุ ท ธศาสตร สํ า คั ญ ได แ ก 1)
ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งในการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน 2) ยุทธศาสตรอํานวยความสะดวกใน
การคาและการลงทุนและการทองเที่ยวขามพรมแดน 3) ยุทธศาสตรยกระดับการแขงขันและการมีสวนรวม
ของภาคเอกชน 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ 5) ยุทธศาสตรการปกปองสิ่งแวดลอมและ
สนับสนุนการแบงปนและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ภายใตยุทธศาสตรขางตน GMS มีแผนงานอันเฉพาะเจาะจงรวม 11 แผนงาน ไดแก 1) แนว
พื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต 7 (the North – South Economic Corridor) 2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวั น ตก 8 (the East – West Economic Corridor) 3) แนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใต 9 (the South Economic
Corridor) (ดูแผนที่ 1.๑ แสดงแนวพื้นที่เศรษฐกิจ เหนือ –ใต แนวตะวันออก- ตะวันตก และ แนวใต) 4) การ
สื่อสารโทรคมนาคม 5) การเชื่อมโยงและการคาพลังงานภายในภูมิภาค 6) การอํานวยความสะดวกทางดาน
6

7

8

7 เชื่อมโยงจีน-เมียนมาร/ลาว-ไทย ระยะทาง 1,280 กิโลเมตร ไดแกคุนหมิง-เชียงรุง-ตาหลั่ว (จีน) -เชียงตุง-ทาขี้เหล็ก

(เมียนมาร)
แมสาย-กรุงเทพฯ (ไทย) และ คุนหมิง-เชียงรุง (จีน) -บอเตน-หลวงน้ําทา-หวยทราย (ลาว) เชียงของกรุงเทพฯ) และ จีน-เวียดนาม
คุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง ในสวนของประเทศไทยมีจงั หวัดที่อยูในแนวเหนือ – ใต
ประกอบดวย 13 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม ลําปาง นครสวรรค อยุธยา ลําพูน พะเยา แพร อุตรดิตถ
กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก กรุงเทพฯ
8 เชื่อมโยงเมียนมาร-ไทย-ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ไดแก เมาะละแหมง-เมียวดี (เมียนมาร)-แมสอดพิษณุโลก-ขอนแกน-กาฬสินธุ-มุกดาหาร (ไทย)- สะหวันนะเขต (ลาว)-ดองฮา-ดานัง (เวียดนาม) ในสวนของประเทศ
ไทยมีจังหวัดที่อยูในแนวตะวันออก – ตะวันตก ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ
ขอนแกน กาฬสินธุ มุกดาหาร
9 เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 3 เสนทาง ไดแก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ/ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห ซิตี้-วังเตา
ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-ตราด/เกาะกง-สแรแอมปล-กัมปอต-ฮาเตียน-กามู-นําเชา ระยะทาง 907
กิโลเมตร กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-OYadav-Play Ku-Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร ในสวน
ของประเทศไทยมีจังหวัดที่อยูในแนวใต ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด และกาญจนบุรี
๕

การคาและการลงทุนขามพรมแดน 7) ยกระดับการแขงขันและการมีสวนรวมของภาคเอกชน 8) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและทักษะฝมือ 9) การปกปองสิ่งแวดลอม 10) การจัดการทรัพยากรน้ําและการควบคุมน้ํา
ทวม 11) การพัฒนาการทองเที่ยวใน GMS
ACMECS เปนความริเริ่มของประเทศไทยในยุครัฐบาลที่มี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร เปน
นายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยการสราง
ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาพื้น ที่ชายแดนไทยและเพื่ อนบานใหเกิ ด การสรางงานและเพิ่มรายได ให
ประชาชน โดยเนนการเชื่อมโยงการผลิตรวม มีความรวมมือใน 8 สาขา ไดแก 1) การอํานวยความสะดวก
การค าการลงทุ น 2) การเกษตร 3) อุ ตสาหกรรมและพลังงาน 4) การเชื่อมเสน ทางคมนาคม 5) การ
ทองเที่ยว 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 7) สาธารณสุข และ 8) สิ่งแวดลอม และมีการดําเนินงานในทิศทาง
ที่สอดคลองและสงเสริมการดําเนินงานของโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ ในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต อาทิ ASEAN, GMS เปนตน 10
9

แผนที่ 1.๑ แผนที่แสดงแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต แนวตะวันอก-ตะวันตก และ แนวใต

แหลงที่มา ADB, 2011
ผลประโยชน ที่ ป ระเทศไทยได จ าก GMS และ ACMECS นอกจากโครงสร า งพื้ น ฐาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนแลวก็คือแรงงานและวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศเพื่อนบานซึ่งจะทําใหประเทศไทย
10

(http://www.jpp.moi.go.th/detail.php?section=3&id=18)
๖

สามารถรักษาความสามารถทางการแขงขันระดับนานาชาติเอาไวได ประเทศไทยจึงยายฐานการผลิตของ
ประเทศไปยังพื้นที่ชายแดน และความคิดหลักประการหนึ่งภายใต ACMECS ก็คือการจัดตั้งเมืองพี่นอง 11
(sister city) ระหวางเมืองที่อยูชายแดนตรงกันขามกันระหวางไทยกับเพื่อนบานที่มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอ
กัน อันไดแก จังหวัดตราดกับเกาะกง ประเทศกัมพูชา จังหวัดมุกดาหารกับเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว และ
อําเภอแมสอด 12 จังหวัดตากกับเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังผลักดันใหมีการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มุกดาหาร ตราด และ ตาก
อีกดวย (Tsuneishi, อางแลว) โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายรัฐบาลไดผลักดันใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายแดนอยางเปนรูปธรรมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ 13
10
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ในกรณี การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ ชายแดนจัง หวัด เชี ย งรายนั้ น เป น แผนการที่ส ภาพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดเตรียมไวดําเนินการในระหวางป พ.ศ.2547 - 2557 โดยตองการใหจังหวัด
เชียงรายเปนศูนยกลางทางธุรกิจในการเชื่อมโยงเมืองยูนนานของประเทศจีน สปป.ลาว และเมียนมาร ตาม
แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต (the North – South Economic Corridor) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียง
แสนเปนหนึ่งในแผนการพื้นที่ชายแดนที่สําคัญ โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก กนอ.ไดจัดหาพื้นที่เตรียมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนื้อที่ 3,100 ไร ตั้งอยูในเขต
ตําบลศรีดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย กนอ. ไดทําการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU:
Memorandum of Understanding) กั บ คุ น หมิ ง เนชั่ น นิ ว แอนด ไฮน เ ทคอิ น ดั ส ตรี โ ซนของประเทศจี น
(Kunming National New and High Tech Industrial Zone: KNTZ) เพื่อทําการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
และเชิญนักลงทุนจากจีนประมาณ 100 รายมาศึกษาเตรียมการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตยา อัญมนี อุตสาหกร
รรมเกษตร สิ่งทอ ชิ้นสวนมอเตอรไซต และอิเล็กทรอนิกสในเขตนิคมอุตสาหกรรม (Tsuneishi, 2005)

11

รัฐบาลไทยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 รับทราบผลการประชุมระดับผูนําACMECS และ
การริเริ่มพัฒนาพื้นที่ Sister City และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอตกลงในปฎิญญาพุกาม (
Bagan Declaration)
12 ถึ ง แม ว า จะมี โ ครงการจั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษแม ส อดมาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2539 เป น ต น มา แต ก็ พ บว า ไม มี แ รง
คัดคานจากประชาชนในพื้นที่แตอยางใด แตกตางจากกรณีของจังหวัดเชียงรายที่มีขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน
ตอประเด็นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จพิเศษจนกลายเปนประเด็นสาธารณะรับรู กันโดยทั่วไป และสงผลกระทบต อ
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดวย
13 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 เห็นชอบกรอบแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองชายแดนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดทําการศึกษาไว จํานวน 271 โครงการ
วงเงิน 22,936.5 ลานบาท ใน 20 เมือง 13 จังหวัด ครอบคลุมระยะเวลา 10 ป (2542-2551) และมติ
คณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 ไดเห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนหลัก 13
เมือง และใหดําเนินโครงการนํารองใน 3 เมือง คือ เชียงแสน แมสาย จังหวัดเชียงราย และสะเดา จังหวัดสงขลา
(สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สศช.), การพั ฒ นาเมื อ งชายแดน,
http://www.nesdb.go.th/portals/0/eco_datas/area/data/data14.doc)
๗

แตทั้งนี้ตามแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงแสนภายใตเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เชียงรายก็ตองมีอันถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีกระแสการตอตานการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากประชาชนใน
พื้นที่ที่หวั่นเกรงผลกระทบทางดานสิ่งแวดล อมและสังคมอัน เกิดจากการจัด ตั้งโรงงาน อีกทั้งมีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในระดับประเทศที่ทําการคัดคานการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงแสน โดยไดเชื่อมโยงเอา
ประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนเขากับการเคลื่อนไหวเพื่อโคนลมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีการ
กลาวหาวารัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายเอื้อประโยชนใหกับนักลงทุนตางชาติ (ขายชาติ) ดวยการผลักดันราง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ 14 เมื่อเกิดกระแสการตอตานอยางรุนแรงจากประชาชนในทองถิ่นและการ
เคลื่ อนไหวทางการเมื องระดั บ ชาติ คณะรั ฐ มนตรีจึงมีมติ ใหท บทวนการศึ กษาและหาสถานที่ จัดตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมใหมแทนที่นิคมอุตสาหกรรมเชียงแสน และการผลักดันราง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษเปนอันตอง
ยุติตามไปดวย
13

ในหวงเวลาที่มีการผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดเชียงรายประสบกับอุปสรรค
ในการดําเนินงานอยูนั้น แนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ยังคงเปนยุทธศาสตรสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการบรรจุเอาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ ฉบับที่11 (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
และ 12 15 (พ.ศ. ๒560–๒๕64) ที่กลาวถึงแนวทางสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนใน
ภู มิภ าคเข ามาลงทุ น ในไทยและประเทศเพื่ อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษในพื้ น ที่
ชายแดน โดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคา
ชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 16
14

15

จากความสํ า คั ญ ของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในระดั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 17 เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
16

14

รางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสาระสําคัญคือการใหรัฐมีอํานาจเหนือพื้นที่ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษโดยสามารถจัดหาพื้นที่ใดก็ตามที่รัฐเห็นเหมาะสมมาดําเนินการ โดยทําการยกเวนระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการผังเมือง และการจดทํารายงานผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษยังมีการใหสิทธินักลงทุนตางชาติเขามาเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในระยะยาวนานถึง 99 ป รวมถึงการใหสิทธิ
พิเศษทางดานการลงทุนอีกดวย เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับนักลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
15 PowerPoint นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (มกราคม 2559)
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=527
16สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, กรกฎาคม, 2558
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/P12/Book_Plan12.pdf (ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12)
17 สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 31 มีนาคม 2556 http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2556-0331.html#11
๘

สังคมแหงชาติ (สศช.) เปนผูดําเนินการ ซึ่ง สศช. ไดดําเนินโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับประเทศ และระดับพื้นที่ในพื้นที่
ชายแดนเปาหมาย ๑๒ แหง ดังนี้ (๑) ภาคเหนือ: อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ชายแดนอําเภอแมสาย อําเภอ
เชียงแสน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
นครพนม และจังหวัดหนองคาย (๓) ภาคกลาง: ชายแดนจังหวัดสระแกว ชายแดนจังหวัดตราด และชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี (๔) ภาคใต: อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ดานศุลกากรสะเดา และปาดังเบซาร) และพื้นที่
ชายแดนจังหวัดนราธิวาส
ตอมารัฐบาลไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 18 เมื่อ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายใตระเบียบนี้ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความวา บริเวณพื้นที่ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการพัฒนา ระบบการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคลองกับระบบอาเซียนประตูเดียว (ASEAN
Single Window) และการดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เหตุผลของการออก
ระเบียบนี้เปนไปตามนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศโดยใช
ประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตกลงการคาเสรีภายใตกรอบ
อาเซี ย นและข อตกลงภายใต กรอบเศรษฐกิจ อื่น และจากการคาบริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบาน ภายใตระเบียบนี้กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาหนึ่ง
คณะ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอรางหลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุนการจัดตั้ง และดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนรางแผนแมบท แผนงานหรือ
โครงการ และแผนปฏิ บั ติก ารต อ คณะรั ฐ มนตรีเ พื่ อ พิจ ารณาอนุมั ติ ใหความเห็น เกี่ย วกับ รา งแผนแม บ ท
แผนงานหรือโครงการ และแผนปฏิบัติการของหนวยงานตามที่ไดรับการรองขอ กําหนดแนวทางใหหนวยงาน
ถือปฏิบัติเพื่อใหการสงเสริมการคาเสรีภายใตกรอบอาเซียนหรือขอตกลงภายใตกรอบเศรษฐกิจอื่น หรือการคา
บริเวณพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานเปนไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เสนอแนะต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ให มี ก ฎหมาย ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขหรื อ ยกเลิ ก กฎหมาย กฎระเบี ย บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่จําเปนตอการจัดตั้งและดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน
17

เมื่อกลุมทหารในนามคณะรักษาความสงบแห งชาติ (คสช.) กอการรัฐประหารยึดอํ านาจ
รัฐบาลพลเรือนที่มาจาการเลือกตั้ง (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) และเขาควบคุมอํานาจการ
ปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้น คสช.ก็ไดมีคําสั่งที่ 72/2557
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ (กนพ.) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช
2557 เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กนพ. มี
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ที่
18

ลงนามโดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
๙

มิไดแตกตางจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลชุดกอนหนานี้แตอยางใด (ดู
แผนภาพที่ ๑.๑)
ตอมา กนพ.ไดออกประกาศกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ 19
เพื่อใหมีการจัดตั้งและดําเนินการเขตเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ทั้งหมดเปนไป
ตามที่ สศช. เคยศึกษาไว ประกอบไปดวย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส
เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี โดยที่แตละจังหวัดตางมีจุดเชื่อมโยงกับแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic
Corridor) และไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความแตกตางกัน ดังจะไดกลาวถึงในตอนที่
สองตอไป ทั้งนี้กนพ. ไดใหความหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษวาเปนพื้นที่ที่ กนพ. กําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน สิทธิประโยชนการลงทุน การบริหารแรงงานตางดาวแบบไป-กลับ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) และการอื่นที่จําเปน
18

แผนภาพ ๑.๑ กลไกการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

19

ประกาศ กนพ.ในการกําหนดพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีจํานวนสองฉบับ ประกอบดวย ฉบับที่ 1 กําหนดพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมพื้นทีจ่ ังหวัดตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา ตราด ลงวันที่ 19 ม.ค. 2558 และฉบับที่
2 กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี
ระยะที่ 2 ลงวันที่ 24 เม.ย. 2558
๑๐

1.3 การกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กนพ. มีมติเห็นชอบใหพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10
พื้นที่ แบงเปน ระยะแรก ใน 5 พื้นที่ ไดแก ตาก มุกดาหาร สระแกว สงขลา และตราด และระยะที่สองอีก 5
พื้นที่ ไดแก หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ตามประกาศการประชุม กนพ. ครั้งที่
1/255๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/255๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๘
แผนที่ ๑.๒ แสดงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ แหง

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
๑๑

ตาราง ๑.๑ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1
ลําดับที่
จังหวัด
พื้นที่
1 ตาก
อ.แมสอด, อ.พบพระ, และ อ.แมระมาด (14 ตําบล)
2 สงขลา
อ.สะเดา (4 ตําบล)
3 มุกดาหาร
อ.เมือง, อ.หวานใหญ, อ.ดอนตาล (11 ตําบล)
4 สระแกว
อ.อรัญประเทศ, อ.วัฒนานคร (๔ ตําบล)
5 ตราด
อ.คลองใหญ (3 ตําบล)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒
6
หนองคาย
อ.เมือง, อ.สระใคร (13 ตําบล)
อ.สุไหงโกลก, อ.ตากใบ, อ.แวง, อ.ยี่งอ, อ.เมือง
7
นราธิวาส
(5 ตําบล)
8
เชียงราย
อ.แมสาย, อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ (21 ตําบล)
9
นครพนม
อ.เมือง, อ.ทาอุเทน (13 ตําบล)
10
กาญจนบุรี
อ.เมือง (2 ตําบล)
รวม

เนื้อที่ (ไร)
886,847
345,187
361,542
207,500
31,375
296,042
146,995.62
952,266.46
495,743.75
162,993.75
๓,๘๘๖,๔๙๓

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเห็นชอบใหจัดหาที่ดินเพื่อจัดสรรใหเอกชน และการ
นิคมอุตสาหกรรมเชาใชประโยชนที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมเนื้อที่ประมาณ 24,000 ไร (ตารางที่ ๑.๒)
ตาราง ๑.๒ แสดงการจัดหาที่ดินเพื่อใหเชาใชประโยชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภททีด่ ิน
เนื้อที่ (ไร)
หมายเหตุ
ต.ทาสายลวด อ.แมสอด จ.ตาก ปาสงวน ปาไมถาวร
๒,๙๙๘
ม.๔๔ ใหเปนที่ราชพัสดุ
ที่สาธารณประโยชน
ต.อาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ปาไมถาวร ทีด่ ินสปก.
๒,๑๔๙
ม.๔๔ ใหเปนที่ราชพัสดุ
ที่สาธารณประโยชน
ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ
ปาสงวน ปาไมถาวร
๑,๗๒๖
ม.44 ใหเปนที่ราชพัสดุ
จ.สระแกว
ที่สาธาณประโยชน
และยกเวนผังเมือง
ต.ไมรูด อ.คลองใหญ จ.ตราด ที่สาธารณประโยชน
๘๘๗
ม.44 ใหเปนที่ราชพัสดุ
ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ที่ดิน ปปง.ยึดทรัพย
1,095
ม.44 ยกเวนผังเมือง
ต.สระใคร อ.สระใคร
ที่สาธารณประโยชน
๗๑๘
ม.๔๔ ใหเปนที่ราชพัสดุ
จ.หนองคาย
และยกเวนผังเมือง
ต.อาจสามารถ อ.เมือง
ที่สาธารณประโยชน
๑,๘๖๐
เตรียมใช ม.44 ใหเปนที่
จ.นครพนม
ราชพัสดุ
๑๒

ต.โปงผา อ.แมสาย, ต.บานแซว
อ.เชียงแสน, ต.สถาน อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย
ต.บานเกา อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
ต.ละหาร อ.ยี่งอ, ต.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส
รวม

ที่ราชพัสดุ, ที่ดินสปก.
ที่สาธารณประโยชน

๒,๐๕๒

ที่ราชพัสดุ ทบ.ใชประโยชน

๘,๑๙๓

เตรียมใช ม.44 ใหเปนที่
ราชพัสดุบางสวน (ที่
สาธารณประโยชน)
รอพิจารณา

ที่โฉนด ๘ แปลง

๒,๒๙๙

เจรจาขอซื้อ

๒๓,๙๕๕

1.4 สิทธิประโยชนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดานสิทธิประโยชน สํานักงานสงเสริมการลงทุน (สกท) ไดออกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ที๔่ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
สาระสําคัญของการใหสิทธิประโยชน จําแนกเปน ๒ กรณี
๑) กรณีเปนกิจการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหไดรับสิทธิประโยชน
เทากับกรณีการตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายไดตอหัวต่ําที่สุดของประเทศ ๒๐ จังหวัด
๒) กรณีเปนกิจการเปาหมายสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามที่ กนพ. กําหนด ใหไดรับสิทธิ
ประโยชนในระดับสูงสุด
ตาราง ๑.๓ สิทธิประโยชนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีเปนกิจการทั่วไปที่ สกท. ใหการสงเสริม

กรณีเปนกิจการเปาหมาย ตามที่ กนพ.
กําหนด
๑. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา ๘ ป

๑. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมเปนเวลา ๓ ป แต
รวมแลวไมเกิน ๘ ป
๒. กรณีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา ๘ ปอยู ๒. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ ๕๐
แลว (กลุม A1 A2) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล เพิม่ เติมอีก ๕ ป
รอยละ ๕๐ เพิ่มเติมอีก ๕ ป
๓. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา ๒ เทา ในการ
เหมือนเดิม
คํานวนภาษี เปนเวลา ๑๐ ป
๔. ใหหักคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกไดรอย
เหมือนเดิม
ละ ๒๕ ในการคํานวนภาษี
๕. ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร
เหมือนเดิม
๖. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจําเปนสําหรับสวนที่
เหมือนเดิม
ผลิตเพื่อการสงออกเปนระยะเวลา ๕ ป
๗. ใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการที่ไดรับการ
เหมือนเดิม
สงเสริม ตามที่ BOI จะกําหนด

๑๓

๘. สิทธิและประโยชนที่มิใชภาษีอากร (ซึ่งจะกําหนดใน
เหมือนเดิม
ภายหลัง)
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ www.nesdb.go.th
อัตราคาเชาที่ดินและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ดิน คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแลว
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ กนพ.เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดอัตราคาเชาที่ดิน
และคาธรรมเนียมดังตารางที่ ๑.๔
ตาราง ๑.๔ อัตราคาเชาที่ดินและคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ดิน
จังหวัด
๑. สงขลา

คาเชา/ไร/ป (ปแรก) คาธรรมเนียมการจัดใหเชา/ไร/๕๐ป (เอกชน และ กนอ.)
(ปรับ ๑๕% ทุก ๕
เสนอ กนพ.(เดิม)
เสนอใหมปรับลด ๕๐%
ป)
(๘ ต.ค.๕๘)
(ชําระ ๕ ป/จายปที่ ๖-๑๐)
๔๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๒. ตาก

๓๖,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓. สระแกว

๓๒,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๔. ตราด

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๕. มุกดาหาร

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๖. หนองคาย

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

หมายเหตุ: ๑) ปรับปรุงอัตราคาเชา ๑๕% ทุก ๕ ป, อัตราคาเชาของ กนอ. ลดให ๓๐% จากอัตราคาเชาของ
เอกชน ๒) คาธรรมเนียมเปนอัตราขั้นต่ําของแตละพื้นที่ที่กําหนดโดยทางราชการ (กนอ.และเอกชนใชอัตรา
เดียวกัน) ๓) กรณีผอนชําระคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด ๔) ระยะเวลาการเชา ๕๐ ป และอาจตอสัญญาเชาไดอีก
๕๐ ป ๕) อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามอัตราตลาด
1.5 ประเภทอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมเปาหมาย
กิจการเปาหมายของแตละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 จํานวน ๑๓ กลุมกิจการ และเพิ่มเติมอีก ๑๐ กลุม
กิจการ ประกอบดวย กลุมกิจการสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สงเสริมอยูแลว 4 กลุม
กิจการ โดยกลุมนี้จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด คือ เวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป และลดหยอนภาษี 50% ในป
ที่ 9-13 สําหรับที่เหลืออีก 6 กลุมกิจการ จะเปนกลุมกิจการที่บีโอไอยกเลิกการสงเสริมไปแลวแตจะสงเสริม
ใหม โดยตองยื่นขอรับสงเสริมภายในเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป (ตาราง
๑.๕)
ตาราง ๑.๕ ประเภทอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมเปาหมาย
๑๓ กลุมกิจการเปาหมาย

๑๐ ประเภทกิจการเปาหมายที่ประกาศเพิ่มเติม
๑๔

๑. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เกี่ยวของ
๒. เซรามิกส
๓. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง
๔. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
๕. อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ
๖. การผลิตเครื่องมือแพทย
๗. อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร
และชิ้นสวน
๘. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
๙. การผลิตพลาสติก
๑๐. การผลิตยา
๑๑. กิจการโลจิสติกส
๑๒. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
๑๓. กิจการเพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยว

กลุมที่ BOI ใหการสงเสริมในปจจุบัน
๑. กิจการอบพืชและไซโล
๒. กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
๓. กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับงานกอสรางหรืองาน
อุตสาหกรรม
๔. กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป
กลุมที่ BOI ยกเลิกการสงเสริมแลว แตนํากลับมาใหใหมเฉพาะในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑. กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว
๒. กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอันแรง
สําหรับงานสธารณูปโภค (ยกเวนการผลิตกระเบื้องมุกหลังคา เซรา
มิกสและการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
๓. กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม
ยาสีฟน
๔. กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุ
ภัณฑพลาสติก
๕. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ
๖. กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินคา

ตาราง ๑.๖ แสดงกิจการเปาหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒

๑๕

๑๖

1.6 คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใหที่ดินรัฐ
ประเภทตางๆ ตกเปนที่ราชพัสดุ รวมเนื้อที่ ๑๐,๔๗๗ ไร ดังนี้
ตาราง ๑.๗ ทองที่และพื้นที่เพิกถอนสภาพที่ดิน
ทองที่เพิกถอนสภาพที่ดิน
๑) ที่ดินในทองที่ตําบลทาสายลวด อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก ตามแผนที่หมายเลข ๑/๘
๒) ที่ดินในทองที่ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามแผนที่หมาย
เลจ ๒/๘ ทายคําสั่ง
๓) ที่ดินในทองที่ตําบลปาไร อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว ตามแผนที่หมายเลข
๓/๘
๔) ที่ดินในทองที่ตําบลไมรูด อําเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด ตามแผนที่หมายเลข ๔/๘
๕) ที่ดินในทองที่ตําบลสระใคร อําเภอสระใคร
จังหวัดหนองคาย ตามแผนที่หมายเลข ๕/๘
รวมพื้นที่

การเพิกถอนสภาพที่ดิน
- เนื้อที่เพิกถอนปาสงวนแหงชาติ
- เนื้อที่เพิกถอนปาไมถาวร
- เนื้อที่ถอนสภาพที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน
- เนื้อที่เพิกถอนปาไมถาวร
- เนื้อที่เพิกถอนเขตปฎิรูปที่ดิน
- เนื้อที่ถอนสภาพที่ดินอันเปนสา
ธารณสมบัติของแผนดิน
- เนื้อที่เพิกถอนปาสงวนแหงชาติ
และปาไมถาวร
- เนื้อที่ถอนสภาพที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน
- เนื้อที่ถอนสภาพที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน
- เนื้อที่ถอนสภาพที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน

เนื้อที่ (ไร)
๘๐๓
๒,๑๘๒-๓-๖๔
๑๓-๑-๑๒
๑๘๗-๒-๓๗
๘๗๗-๐-๒๐
๑,๐๘๕-๒-๕๗
๓,๐๖๖-๓-๐
๖๖๐-๒-๒๓
๘๘๘-๒-๗๒
๗๑๘
๑๐,๔๗๗-๑-๘๕

เหตุผลเบื้องหลังที่ คสช. เลือกเอาที่ดินของรัฐมาใชเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเนื่องมาจาก
ตองการแกไขปญหาราคาที่ดินเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจนทําใหรัฐไมสามารถจัดซื้อหรือเวนคืน
มาดําเนินการได ในขณะที่การนําเอาที่ดินของรัฐมาใชประโยชนนั้นไมมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดหาที่ดิน
20 เมื่อสื่อมวลชนไดตั้งขอสังเกตถึงนโยบายการนําเอาที่ดินของรัฐไปใชประโยชนในเชิงธุรกิจ โฆษกผูแทนจาก
ภาครัฐก็ไดแสดงความคิดเห็นวา “รัฐบาลมองผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก โดยเลือก
จากพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เนนจัดหาจากพื้นที่ของรัฐ ทั้งที่ราชพัสดุ พื้นที่ปาเสื่อมโทรม และพื้นที่
19

20

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการอภิปรายของ กนพ. เรื่องราคาที่ดินไดในรายงานบทที่ 6
๑๗

สาธารณะกอนเปนลําดับแรก โดยไมมีการเวนคืนที่ดิน เวนแตจะมีการแลกเปลี่ยนที่ดินกับเอกชนเพื่อใหเขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษมี พื้ น ที่ ติ ด กั น 21” การจั ด หาที่ ดิ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตั้ งอยู บ นฐานคิ ดที่วารัฐ มี
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คสช.จึงถือสิทธิ์ประกาศนําเอาที่ดินผืนใดก็ตามที่เห็นวามีความ
เหมาะสมมาใชในการพัฒนาและมองวาประชาชนที่อยูอาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐเปนผูบุกรุก ดังที่โฆษก
รัฐบาลไดแสดงความเห็นเอาไววา “...พื้นที่ของรัฐหลายแหงถูกประชาชนบุกรุก ไมมีเอกสารสิทธิ หรือยังไมได
รับการพิสจู นสิทธิการครอบครอง 22...”
20

21

21ขาวหนังสือพิมพผูจด
ั การ

“ไกอู” แจงคําสั่ง หน.คสช. 17/58 ไมเวนคืนเขต ศก.พิเศษ ย้ําใชทหี่ ลวง, 21 ตุลาคม
2558, http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000118027
22 ขาวหนังสือพิมพผูจด
ั การ “ไกอู” แจงคําสัง่ หน.คสช. 17/58 ไมเวนคืนเขต ศก.พิเศษ ย้ําใชที่หลวง, 21 ตุลาคม
2558, http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000118027
๑๘

