บทที่ ๔
เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความผิดปกติของกฎหมายในสถานการณไมปกติ
สมนึก ตุมสุภาพ
งานเขียนชิ้นนี้ตั้งใจนําเสนอขอถกเถียงในมิติทางกฎหมายตอการกําหนดพื้นที่ใหเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 17/2558 โดยการสะทอน
แงมุมทางกฎหมายของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 รวมทั้งกฎหมายปาไมฉบับตางๆ และประมวล
กฎหมายที่ดินที่เกี่ยวของกับการกําหนดพื้นที่ของรัฐ กับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่
17/2558 วามีความสอดคลองหรือขัดแยงเพียงใด
งานชิ้นนี้ไดแยกประเด็นการวิเคราะหออกเปน ๔ ประเด็นดวยกัน ไดแก ประเด็นแรก ความ
เขาใจผลแหงสถานะทางกฎหมายของประกาศหรือคําสั่ง ประเด็นที่สอง ผลของการถอนสภาพของที่ดินเดิมให
เปนที่ราชพัสดุ ประเด็นที่สาม วาดวยการใหคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีอํานาจ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับแนวเขต และใหเปนที่ยุติ (เสมือนมีอํานาจในเชิงตุลาการในตัว) และประเด็นที่สี่ วาดวย
การเชาภายใตหลักเกณฑและวิธีการของ กนพ. ผูเขียนเพียงหวังชี้ใหเห็นประเด็นทางกฎหมายที่ถูกบัญญัติและ
ใชบังคับในเรื่องที่ดินปาไมกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 17/2558 ทั้งนี้ มิไดประสงค
กลาวอางวากฎหมายฉบับใดมีขอดีหรือขอเสียมากนอยกวากัน เพราะกฎหมายหาใชเพียงเครื่องมือชนิดเดียวที่
จะสรางความเปนธรรมแทจริงไม
๔.๑ ความเขาใจผลแหงสถานะทางกฎหมายของประกาศหรือคําสั่ง
ความสับสนวาคําสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ออกมาในแตละฉบับนั้น
มีสภาพเปนกฎหมาย มิไดเกิดขึ้นจากฝงประชาชนมากนัก แตเปนซีกฝงรัฐบาล คสช. เพราะแมจะถือวาเปนองค
รัฏฐาธิปตย แตมิไดหมายความวาจะกระทําการเชนไรก็ไดภายใตอํานาจที่มิ(จํา)ตองยึดถือกฎหมาย หรือไม
จําตองสนใจความมีอยูแหงสถานะทางกฎหมายที่ยังบังคับใชอยู หรือที่ตนบัญญัติออกมาใชในรูปประกาศหรือ
คําสั่ง
ประกาศหรือคําสั่งของรัฐบาล คสช. มีดวยกันหลายฉบับ แตการบริหารประเทศจําตองรู
ชัดเจนวาประกาศหรือคําสั่งใดบางที่มีสถานะหรือมีสภาพเปนกฎหมายเชนไร และประกาศหรือคําสั่งใดบางที่
เปนเพียงกฎขอบังคับ หาไมแลวอาจกอปญหาในประเด็นแนวทางที่ตองปฏิบัติตามนโยบายแหงรัฐบาลและ
ประเด็นกฎหมายตอไปในอนาคตได
ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีหนังสือสอบถามความเห็นตอคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นสถานะ
ทางกฎหมายของประกาศและคําสั่ง โดยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) อางอิงมาตรา 47 แหง
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ประเภทที่เปน
กฎหมาย ซึ่งมีดวยกัน 3 แบบ ไดแก ๑) แบบที่เปนการบัญญัติใหมีสถานะเปนกฎหมายขึ้นใหม ๒) แบบที่มีแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม และ ๓) แบบที่ใหมีการยกเวน เปลี่ยนแปลงหรือระงับใชหรือเปนการ
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สรางกลไกคูขนานกับกลไกที่มีอยูในกฎหมายเดิม และประเภทที่สอง ทีเ่ ปนเพียงประกาศหรือคําสั่งทางบริหาร
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เมื่อศึกษาในกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงทําใหทราบวาคําสั่ง คสช. ที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีสถานะเปนเพียงประเภทประกาศหรือคําสั่งทางบริหาร
เทานั้น การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกจึงสามารถทําดวยคําสั่งทางบริหารของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
แลวแตกรณี แตประเด็นนาสนใจ หากเขาไปดูในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา
47 ซึ่งบัญญัติไววา
“บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
หรือคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ตาม
รัฐธรรมนูญ...เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญและเปน
ที่สุด”
ดังนั้นหากตีความหรืออธิบายตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญมาตราดังกลาวแลว
การรับรอง
ความเปนกฎหมายหรือมีสถานะทางกฎหมายของประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติเฉพาะ
กอนคณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่
แตหากภายหลังมีประกาศหรือคําสั่งในนามคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ความชอบดวยกฎหมายจะมีเพียงใด ซึ่งนาจะเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายของผูดํารงตําแหนงและผูมีอํานาจ
ตามประกาศหรือคําสั่งในอนาคตได โดยขอหวงใยในประเด็นอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของประกาศและคําสั่ง
ที่ออกมากอนคณะรัฐมนตรีเขามารับหนาที่ และยังมีผลใชบังคับอยูนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) มี
ขอสังเกตในเอกสารแนบ 3 หนาที่ 3
“...ซึ่งบัดนี้มีรัฐธรรมนูญใชบังคับแลว และมีการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่จะตองรับผิดชอบตาม
กฎหมายครบถวนแลว จะสมควรแกไขเพิ่มเติมใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรับผิดชอบแทนผูดํารงตําแหนงใน
คณะรักษาความสงบแหงชาติหรือไม
นอกจากนั้น
ประกาศหรือคําสั่งดังกลาวมีบางฉบับกอใหเกิด
คณะกรรมการคูขนานกันจนไมอาจทราบไดวาคณะกรรมการชุดใดจะรับผิดชอบหรือมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายที่แทจริง หากประกาศหรือคําสั่งเหลานี้ยังมีผลใชบังคับตอไป จะเกิดปญหาอยางรุนแรงในทางปฏิบัติ
ไดจึงสมควรยกเลิกประกาศหรือคําสั่งเหลานี้โดยเร็ว...” 2
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ฉะนั้นประเด็นปญหาสถานะทางกฎหมาย หากมีประกาศหรือคําสั่งในนามคณะรักษาความ
สงบแหงชาติออกมาภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเขามารับหนาที่บริหารประเทศแลว จึงนาจะไมถูกรับรองโดย
มาตรา 47 ดังนั้นในสถานการณปจจุบันหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงเลือกที่จะใชอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 44 แทน แตการใชอํานาจตามมาตรา 44 คงมิไดหมายความ
วาคําสั่งจะตองมีสถานะเปนกฎหมายเสียทั้งหมดจึงนาจะตีความยึดโยงแนวความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 1) ที่ตองดูวาการออกคําสั่งฉบับใด มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม ยกเวน ยกเลิก
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ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 953/2557 เรื่องสถานะของประกาศและคําสั่งของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติบางฉบับ
2 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางแลว
๘๒

ระงับการใช หรือใชอํานาจที่เปนการกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม หากเขาเงื่อนไขนี้ใหถือวามี
สถานะทางกฎหมายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
๔.๒ ผลของการถอนสภาพของที่ดินเดิมใหเปนที่ราชพัสดุ
แมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะมีประกาศ กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแลว 3 แตดวยสถานะทางกฎหมายของคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 72/2557 เปนเพียงแคคําสั่งทางบริหาร จึงมีสถานะทางกฎหมายที่ต่ําชั้น
กวากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดสถานะของที่ดินของรัฐตางๆ จึงไมอาจนําที่ดินที่จะกําหนดเพื่อดําเนินการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษมาเปลี่ยนสถานะทางที่ดินตามกฎหมายใหมได จึงเปนที่มาของการออกคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 ในการจัดหาที่ดินเพื่อใชประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การกําหนดสถานะที่ดินโดยคําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจตาม
มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ที่ใหถือวาคําสั่งหรือการกระทําชอบดวยกฎหมายและ
รัฐธรรมนูญและใหเปนที่สุด ดังนั้นคําสั่งหัวหนาคสช.ที่ 17/2558 ขอ 2 ที่กําหนดใหที่ดินตกเปนที่ราชพัสดุ
โดยใหมผี ลเปนการเพิกถอนสภาพที่ดินตางๆ เหลานั้น ซึ่งมีทั้งที่ดินตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ ที่ดิน
ในเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 4 ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ที่ดินในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง
กําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2
4 “ปาไมถาวร” ไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยตรงวาใหเปนปาอีกประเภทหนึ่งแตกตางไปจากปาทีม
่ ีกฎหมายกําหนดไว
เชน ปาสงวนแหงชาติ เปนตน แต “ปาไมถาวร” นี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พ.ย 2504 ที่ไดมีมติเห็นชอบดวยตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอขออนุมัติใหมีการจําแนก
ประเภทที่ดินในเขตจังหวัดตางๆ โดยไดจาํ แนกที่ดนิ ออกเปน 2 ประเภท คือ 1)ที่ดินที่เปนเขตปาที่จะทําการสงวน
คุมครองไวเปนสมบัติของชาติโดยถาวรสืบไป(ปาไมถาวร) และ 2)ที่ดินบริเวณใดที่จะไมสงวนไวเปนปาก็กําหนดใหเปน
เขตที่จะเปดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อการใชประโยชนอยางอื่น (สามารถสืบคนเพิ่มเติมไดจาก กรมปาไม
สํานักจัดการที่ดินปาไม
http://www.forest.go.th/fl_mgt/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3A201006-13-13-m-s&catid=53%3Aknowlage&lang=th, และโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2547 ได
มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงแกไขมติคณะรัฐมนตรีเรื่องปาไมถาวร และใหมีการจําแนกประเภทพืน้ ที่เพื่อการสงวนและ
เพื่อการเกษตร, ขอมูลจากสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program22.jsp?key_word=&meet_date_dd=24&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2547&meet_date_d
d2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=&doc_id1=&doc_id2=&owner_dep=&Input=+%A4%E
9%B9%CB%D2+ (คนเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58) ดังนั้นหากพืน้ ที่ปาตามคําสั่งที่ 17/2558 ขอ 2 เปนปาไมถาวรตาม
มติครม. ที่มีการจําแนกใหสงวนกันไวเปนพื้นที่อนุรักษแลว ถูกนํามาใชประโยชนเพื่อพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึง
อาจไมสอดคลองกับนโยบายเพือ่ การสงวนหวงหามเพื่อการอนุรักษตามมติครม. ฉะนั้นถือเสมือนเปนการยกเลิกมติ
ครม.เรื่องนโยบายปาไมถาวรในพื้นที่นนั้ ไปแลว
๘๓

แมขณะนี้ (เมษายน ๒๕๕๙) รางพระราชบัญญัติวาดวยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อการใชประโยชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดมีการจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว และอยูใน
ขั้นหนวยงานใหความเห็นชอบ (และแนนอนวาราง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะไมมีการรับฟงความเห็นจากประชาชน)
ขอมูลจากเว็บไซดหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจเกี่ยวกับเนื้อหาการจัดหาที่ดินเอาไววา
“การจัดหาที่ดินที่เห็นวาเหมาะสมมีศักยภาพ ตองการพัฒนาตั้งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนรูปแบบ
ของการเวนคืน สามารถใชที่ดินสาธารณประโยชนในกรณีเลิกใชแลว เชน ถนนที่ไมมีสภาพใชงานได หาก
องคกรสวนทองถิ่นไมใชประโยชนแลว สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
สามารถถอนสภาพไดทันที โดยไมตองปฏิบัติตามกฎหมายเวนคืน กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เปนตน รวมถึงอํานาจเพิกถอนสถานภาพที่ดินอื่น ๆ เชน เขตปา ที่รกรางวางเปลา ที่ดินปฏิรูป หรือที่ดิน
ของหนวยงานราชการที่สงวนไว ก็สามารถเพิกถอนใชประโยชนได โดยไมตองรอใหเปนที่ราชพัสดุหรือใชที่ราช
พัสดุ รวมถึงที่ธรณีสงฆ ก็สามารถเพิกถอนได แตทั้งนี้จะตองไดรับการยินยอมจากคณะกรรมการเถรสมาคม
รวมถึงอํานาจของการถมทะเล หากมีความจําเปน ซึ่งที่ดินของรัฐที่ถอนสภาพแลว สามารถนํามาเชาซื้อได
ตามปกติ นอกเหนือจากอํานาจซื้อที่ดิน-เชาที่ดินเอกชนทั่วไป ที่สําคัญคณะกรรมการ ฯ (กนพ.) ดังกลาวยังมี
อํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต ในการลงทุนตั้งกิจการในพื้นที่อีกดวย
สําหรับการไดมาซึ่งที่ดินและการใชประโยชนที่ดินของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรณีที่ดินเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถจัดซื้อ เชาซื้อ เชา และเปลี่ยนหรือเวนคืน ทั้งนี้ การ
เวนคืนจะเปนลักษณะที่ไมสามารถเจรจาโดยวิธีซื้อหรือเชาได ก็สามารถใชอํานาจเวนคืนได และสามารถนํา
ที่ดินดังกลาวปลอยเชาตอ ระยะยาว 50 ป ตาม พ.ร.บ. การเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 มาบังคับใชในกรณีการเชาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีที่ตองถมทะเล เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็สามารถดําเนินการถมทะเลได ตามกฎหมายวาดวย
การถมทะเล แตในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายดังกลาว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด กลาวคือ ตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ โดย
ใหยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือในนานน้ําไทย แตจะตองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อถมทะเลแลวทรัพยสินดังกลาวจะตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจใชและดูแลรักษาเปนการเฉพาะ
สําหรับที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ดินสาธารณประโยชนของแผนดิน ที่พลเมืองเลิกใชประโยชนแลว หรือ
เปลี่ยนสภาพที่พลเมืองใชประโยชนรวมกัน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดชําระคาธรรมเนียมใหกับ
กระทรวงการคลัง ใหตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีผลในการถอนสภาพการเปนที่สา
ธารณสมบัติของแผนดิน และใหตกเปนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไมตองดําเนินการถอนสภาพหรือโอน
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แตอยางใด ในกรณีที่ดินสาธารณประโยชนยังมีพลเมืองใชรวมกัน เมื่อองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยูในเขตใหความเห็นชอบ แตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความประสงคจะใช
ที่ดินแปลงนั้น และจัดหาที่ดินมาแลกเปลี่ยนเพื่อใหพลเมืองใชรวมกัน ก็ใหตกเปนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยไมตองถอนสภาพและโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินที่มีผู
เวนคืนทอดทิ้งไมทําประโยชน
ใหตกเปนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยไมตองถอนสภาพและโอนตาม
๘๔

ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินเขตปาไมถาวร เขตปาสงวน ที่ดินเขตปฏิรูป ใหผูวาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ มีอํานาจนําที่ดินนั้นมาใชเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใหมีผลเปนการเพิกถอนปาสงวนหรือที่ดินรัฐ
ดังกลาว โดยไมตองดําเนินการเพิกถอนตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ เปนตน” 5
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ดังนั้น การจัดหาที่ดินเพื่อดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐสามารถถอนสภาพที่ดินได
ทันทีโดยไมตองมีกระบวนการเวนคืนตามกฎหมาย และหากเปนที่ดินปาสามารถถอนสภาพไดโดยไมตอง
ปฎิบัติตามกฎหมายปาไม โดยกําหนดใหพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตกเปนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ราชพัสดุ มิไดมีเพียงที่ดินเทานั้น แตหมายรวมถึงอสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสิน
ของแผนดินทุกชนิด และใหรวมถึงอสังหาริมยทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและองคการปกครอง
สวนทองถิ่นดวย โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์
การเพิกถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทตางๆ ใหตกเปนที่ราชพัสดุ ตามคําสั่ง คสช. ที่ ๑๗/
๒๕๕๘ หากอยูในสถานการณปกติจะตองออกเปนกฎกระทรวงเพิกถอนสภาพ เชน พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ หรือ
ตราพระราชกฤษฎีกาในกรณีเปนพื้นที่สาธารณะประโยชน และที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดิน อยางไรก็ดี ในทาง
ปฎิบัติก็ยังมีขอติดขัดในเรื่องการเวนคืนที่ดินจากชาวบานที่ครอบครองทําประโยชนเดิม การจัดหาที่ดินที่ยังไม
มีความชัดเจน ถือวาเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนักลงทุนจํานวนหนึ่งยังไมตัดสินใจ 6
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แมจะกําหนดใหเปนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งดูเหมือนยังคงสภาพเปนที่ดินของรัฐอยู แตมิไดมีขอหาม
อยางเด็ดขาดวา กรณีเปนที่ราชพัสดุไมใชวาจะไมสามารถนํามาโอนกรรมสิทธิ์กันไดตามกฎหมาย การโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุก็จะสามารถทําไดดวยการออกเปนพระราชบัญญัติ แตเพียงแคการดําเนินการถอน
สภาพที่ดินตามคําสั่งดังกลาวก็ไดกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนแลว
๔.๓ การใหคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับแนว
เขต และใหเปนที่ยุติ (เสมือนมีอํานาจในเชิงตุลาการในตัว)
เปนปญหาทั่วไปของการกําหนดขอบเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐตางๆ ที่จะตองประสบปญหาการ
พิพาทกับชุมชนหรือบุคคลผูตองอยูอาศัยในพื้นที่ตางๆ ของรัฐเหลานั้น โดยพื้นที่เหลานั้นสวนใหญมีผูอยูอาศัย
และมีการตั้งถิ่นฐานหรือพื้นที่ทําประโยชนรวมกันหรือพื้นที่ทําการเกษตรมายาวนานมากนอยแตกตางกันไปใน
แตละชุมชน ซึ่งปญหาทางดานขอบเขตมักจะเปนปญหาที่ยังไมอาจหาขอยุติไดโดยงายหรือชัดเจน อยางเชน
พื้นที่ปาอนุรักษหรือปาสงวนถูกกําหนดขอบเขตจากแผนที่เปนสําคัญ หาไดมีการเดินสํารวจขอบเขตและกัน
แนวเขตอยางชัดเจนตลอดแนวของพื้นที่ไม หรือพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเพียงแตกําหนดแนวเขต
โซนของสภาพความเปนปาไมเทานั้น หาไดมีแนวเขตที่ชัดเจนเชนกัน หรือกรณีพื้นที่สาธารณสมบัติที่พลเมือง
ใชประโยชนรวมกัน บางสวนถูกจัดเปนพื้นที่สาธารณะโดยสภาพ แตบางพื้นที่อาจถูกกําหนดดวยการขึ้น
ทะเบียนหรือเพียงแตขึ้นบัญชีไว ซึ่งขอบเขตที่ถูกกําหนดไวแตอดีตจากขอบเขตหลักไมบาง ขอบเขตทาง
5

ขอมูลขาวจากเว็บไซตฐานเศรษฐกิจ “ชงรางก.ม.เขตศก.พิเศษเขาครม. อํานาจอื้อถอนทีร่ ัฐ-เวนคืน-วางผัง” วันที่ 2
ธันวาคม 2558 เขาถึงที่ http://www.thansettakij.com/2015/12/02/20136
6 ขอมูลขาวจากเว็บไซต PPTV(HD) “เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสธุรกิจในเงื้อมมือรัฐ “ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
เขาถึงที่ http://www.pptvthailand.com/news/17394
๘๕

ธรรมชาติในอดีตบาง โดยปจจุบันไมอาจทราบรองรอยเดิมหรือสามารถพิสูจนขอบเขตทางธรรมชาติได เนื่อง
ดวยสภาพทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากตามธรรมชาติของตัวมันเอง หรือจากการตั้งถิ่นของ
ชุมชน จากการใชประโยชนของชุมชนที่ถูกพัฒนาการใชที่ตางจากในอดีต ซึ่งเปนปญหาฟองรองกันมากมายใน
ศาลยุติธรรม
การกําหนดพื้นที่เพื่อดําเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษในเบื้องตน ตามคําสั่งที่ 17/2558 ยิ่ง
อาจดูเหมือนประสบกับปญหาของการตอตานแยงยึดพื้นที่ที่ปรากฏเห็นชัดเจน
อยางเชนกรณีในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดวยเพราะสวนใหญเปนพื้นที่ปาสงวนและปาไมถาวร ที่พบวาพื้นที่
ถอนสภาพตามคําสั่งดังกลาว เปนที่ดินทํานา ทําไร ของชาวบานวังตะเคียน ตําบลทาสายลวด ซึ่งสวนใหญเปน
ที่ดิตตกทอดมาแตบรรพบุรุษ แตไมมีเอกสารสิทธิแมวาจะครอบครองมากอนนานเพียงใดก็ตาม 7
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การกําหนดพื้นที่ใดเปนที่ราชพัสดุจําเปนตองตรวจสอบขอบเขตที่แทจริง
แมใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จะมิไดบัญญัติไวอยางชัดเจนในเรื่องการกําหนดขอบเขต แตความเปน
ที่ราชพัสดุสามารถไดมาหลายแบบ 8 ซึ่งสวนหนึ่งสามารถถายโอนกรรมสิทธิ์ไดโดยตองแสดงแผนที่ขอบเขตหรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรืออาณาเขต จึงจําเปนตองมีการสํารวจตรวจสอบรังวัดขอบเขตพื้นที่วามีความ
แตกตางจากทะเบียนที่ราชพัสดุที่บันทึกไวหรือไม ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ดังนั้นหลาย ๆ
พื้นที่ตามที่กําหนดโดยคําสั่งที่ 17/2558 ซึ่งสวนหนึ่งหรืออาจสวนใหญนาจะยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
9 จึงตองมีการตรวจสอบพิสูจนสิทธิ์แนวเขตของพื้นที่ โดยใหเปนไปตามขอ 7 และขอ 8 ของกฎกระทรวง
ดังกลาว 10
7

8

9

นอกจากจะมีปญหาพิพาทโตแยงเรื่องที่ดินทํากินที่อยูอาศัยกับการกําหนดพื้นที่เพื่อพัฒนา
แลว แตประเด็นปญหาในหัวขอนี้ยังตองขบคิดไปอีกวา อํานาจการวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับแนวเขตของคณะ
กรรมการฯ กนพ. และใหเปนที่ยุติ นาจะมีปญหาหรือเกิดปญหาในอนาคตแนนอนไมมากก็นอย ซึ่งใน
สถานการณของปญหาพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินของรัฐตางๆ หรือที่ดินเอกชน ยังมีปญหาใหตองวิเคราะห
ถกเถียงอยูเสมอ ดวยกระบวนการบัญญัติและการจัดทําบันทึกกําหนดขอบเขตแตอดีตของการหวงกันพื้นที่ มัก
7

จํานง ศรีนคร :ความจริงที่เขตศก.พิเศษ แมสอด? 'ชาวบาน'ถูกไลที่ - 'นายทุน' ผุดคอนโด, สํานักขาวอิศรา วันศุกร
ที่ 23 ตุลาคม 2558
8 การไดมาซึง่ ที่ราชพัสดุ โดย 1) ประกาศสงวนไวใชในราชการ, 2) ตกเปนของรัฐบาลเนื่องจากคางชําระภาษีอากร, 3)
รัฐบาลจัดซื้อดวยเงินงบประมาณ, 4) โบราณสถาน กําแพงเมือง คูเมือง, 5) โดยคําพิพากษาของศาล,6) โดยการ
เวนคืน เหลือเศษจากการเวนคืนซึ่งรัฐบาลตองจายเงินชดเชย, 8) โดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีตามธรรมนูญการปกครอง,
9) เอกชนบริจาคใหทางราชการ, 10) โดยเขาครอบครองใชประโยชนในที่ดนิ รกรางวางเปลา, 11) โดยกฎหมายพิเศษ
อื่น ๆ (หมายเหตุสามารถสืบคนขอเพิ่มไดจากกรมธนารักษ)
9 กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
2545 ขอ 2 ใหคํานิยามของคําวา “หนังสือสําคัญสําหรับที่ดนิ ” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ
10 รวมถึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแลบํารุงรักษาและการใชที่ราชพัสดุ
พ.ศ.2546 ดวย
๘๖

ไมอาจนํามาใชอธิบายไดอยางสมบูรณในสถานการณปจจุบัน
หนวยงานราชการจึงตองพึ่งองคกรอยาง
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นขอกฎหมายของอํานาจในการจัดการภายในขอบเขตพื้นที่ที่ทับซอนกับ
หนวยงานอื่น และหลายประเด็นยังตองอาศัยแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเพื่อประกอบความเห็นเชนกัน 11 หรือ
ขั้นกระบวนการตรวจสอบภายใตกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่สาธารณประโยชน ยังตองมีคณะกรรมการใน
การตรวจสอบขอบเขตพื้นที่สาธารณประโยชนแตก็ยังหาใหเปนที่ยุติไดไม 12
10

11

ฉะนั้น โดยคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ในกรณีที่มีปญหาแนวเขต ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอ กนพ.
เพื่อวินิจฉัย คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด (ขอ ๔) ซึ่งโดยขอเท็จจริงปญหาแนวเขตสงผลกระทบตอชุมชน หรือเปน
ปญหาพิพาทความไมชัดเจนในขอบเขตอํานาจพื้นที่ระหวางหนวยงานราชการตางๆ ในขณะที่คําสั่งที่ ๗๒/
๒๕๕๗ มิไดใหอํานาจการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นขอพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินเอาไว เพียงแตมีอํานาจที่สามารถ
กําหนดแนวทางใหหนวยงานถือปฎิบัติเพื่อใหการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งการสงเสริมการคาเสรี
ภายใตกรอบอาเซียนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเทานั้น จึงอาจถูกมองไดวาคณะกรรมการฯ กนพ. ไมมี
ฐานะทางกฎหมายในรูปแบบคณะกรรมการวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดประเด็นปญหาแนวเขต
ฉะนั้น โดยคําสั่งที่ 17/2558 จึงเสมือนเปนการสรางกฎหมายขึ้นมาเพื่อให
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในรูปแบบตุลาการ จึง
นาจะเกิดปญหาในกรณีพิพาททั้งบุคคล ชุมชน และหนวยงานราชการ ซึ่งกรณีปญหาในแตละสวนยอมมี
ทั้งกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการทางการปกครองบัญญัติบังคับใหเขามามีสวนพิจารณาวินิจฉัย
ปญหาพิพาท จึงเปนขอกังวลวารางพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะออกมาใชบังคับ จะบัญญัติให
อํานาจ กนพ. เสมือนองคกรตุลาการอีกองคกรหนึ่ง เพือ่ ประโยชนของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือในกรณีให กนพ. มีอํานาจสั่งดําเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินหรือสั่งใหชดใชเงิน ซึ่งใหรวมถึง
วัดและรัฐวิสาหกิจดวยนั้น โดยใหที่ดินดังกลาวตกเปนที่ราชพัสดุ (ขอ ๕) เปรียบเสมือนเปนผูมีกฎหมายเปน
ของตนเองหรือสามารถสรางกฎ ระเบียบขอบังคับขึ้นใหหนวยราชการใชปฏิบัติไดดวย อยางที่กลาวไวแลว
อํานาจทางสถานะของกนพ. เปนอํานาจทางบริหารที่ไมอาจมีอํานาจในทางกฎหมายที่บัญญัติไวเพื่อควบคุม
หนวยงานราชการตางๆ ได โดยที่อํานาจในการเปลี่ยนแปลง ซื้อขาย โอน หรือชดใชแลกเปลี่ยนซึ่งเปนอํานาจ
ทางกฎหมายของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงการคลังใหความยินยอม 13
12
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เทียบเคียงไดกับความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 251/2550
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการมอบหมายใหสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลือในการ
ดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง พ.ศ. 2543
13 กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ขอ 2
12

๘๗

๔.๔ การเชาภายใตหลักเกณฑและวิธีการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
ประเด็นเรื่องการเชาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดเงื่อนไขของการทํา
แตหากเปนการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรือ
สัญญาเชาไดตองไมเกิน 30 ปเทานั้น 14
อุตสาหกรรม ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.
2542 ก็ยังกําหนดเวลาเชาไวเกินสามสิบปแตไมเกินหาสิบปเทานั้น แตเงื่อนไขนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กําหนดตองใหเชาไมนอยกวาคราวละ 50 ป ฉะนั้นการกําหนดการเชาในแตละครั้งอาจจะมากกวาครั้งละ 50
ปก็ไดแตหามนอยกวา และสามารถตอสัญญาการเชาไดตามเงื่อนไขตามที่ กนพ. กําหนด
13

เอกชนสามารถเชาที่ดินโดยไดรับการยกเวนจากคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ใหการเชาที่ดินที่เกินกวา
รอยไรไดโดยไมตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยฯ
15 และไมถือวาเปนการรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 16
14

15

คําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ ใหผูเชานําที่ดินมีสิทธินําไปใหเชาชวงหรือหาประโยชนตามวัตถุประสงค
ของผูเชาได และบรรดาสิ่งปลูกสรางของผูเชาหรือผูเชาชวงไมตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ ยกเวนเพื่อสาธารณะ
ประโยชน โดยใหนํามาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยฯมาใชบังคับโดย
อนุโลม 17 ดังนั้นโดยสภาพของคําสั่งเปนการยกเวนเงื่อนไขการเชาของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
กฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยฯทั้งหมด ผลประโยชนเหลานี้เปนแรงผลักดันหรือแรงจูงใจใหนักลงทุน
ทั้งภาคธุรกิจเอกชนไทยและภาคธุรกิจเอกชนตางประเทศเขามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยใน
ทุกพื้นที่ ซึ่งนอกจากสิทธิพิเศษตางๆ แลว กระบวนการและขั้นตอนตางๆ ทางกฎหมายยังปรับใหเอื้อตอการ
ลงทุนอยางมาก
16

แมที่ดินจะถูกทําใหเปนที่ราชพัสดุโดยใหกรมธนารักษเปนผูมีหนาที่จัดใหหนวยงานเขาใช
ประโยชน แตกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุยังมีเงื่อนไขและกําหนดลักษณะการเชาไวตามกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแลบํารุงรักษาใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 (ขอ 23)
ฉะนั้นคําสั่งที่
17/2558
จึงทําใหกรมธนารักษไปอยูภายใตการควบคุมกําหนดนโยบายโดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแทน

14

มาตรา 540 บัญญัติวา “อันอสังหาริมทรัพย ทานหามมิใหเชากันเปนกําหนดเวลากวาสามสิบป ถาไดทาํ สัญญากัน
ไวเปนกําหนดเวลานานกวานั้นทานก็ใหลดลงมาเปนสามสิบป (วรรคสอง) อนึ่งกําหนดเวลาเชาดั่งกลาวมานี้ เมื่อสิ้น
ลงแลวจะตอสัญญาอีกก็ได แตตอ งอยาใหเกินสามสิบปนบั แตวันตอสัญญา”
15 ประกอบดวยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 ขอ 2
16 พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
17 มาตรา 6 “สิทธิการเชาตามพระราชบัญญัตินี้ใหสามารถนําไปใชเปนหลักประกันการชําระหนี้โดยการจํานองได
และใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการจํานองอสังหาริมทรัพยมาใชบงั คับโดยอนุโลม”
มาตรา 7 “สิทธิและหนาที่ตามการเชาใหตกทอดแกทายาทไดและผูเชาจะใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไมวาทั้งหมด
หรือแตบางสวนใหแกบุคคลภายนอกก็ได เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ ในสัญญาเชา”
๘๘

การใหเชาที่ดินกับภาคธุรกิจเอกชนลงทุนดานอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยอมทําให
ผูใชที่ดินเดิมเสียโอกาสจากผลตอบแทนที่เคยไดรับ ฉะนั้นชุมชนทองถิ่นที่เคยอาศัยทําประโยชนยอมตองเสีย
โอกาสการใชของตน
ผลตอบแทนสวนนี้จะมีมูลคาเพียงใดและผลประโยชนจากการลงทุนของภาคธุรกิจ
กลับมาที่ทองถิ่นมากนอยเพียงใด เมื่อพิจารณาจากสิทธิพิเศษตางๆ ทั้งการลดหยอนภาษี ลดคาธรรมเนียมและ
อัตราการเชาที่ดินแลว ผลประโยชนตอบแทนจึงนาจะตกอยูแกภาคธุรกิจเปนแนแท
๔.๕ สรุป
ประการแรก คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 72/2557 เรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เปนเพียงประเภทประกาศหรือ
คําสั่งทางบริหารเทานั้น ฉะนั้นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีสถานะเปนเพียง
หนวยงานทางโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติเทานั้น ในขณะแตงตั้งยังไมมีกฎหมายรองรับใหอํานาจ
ใหกระทําการกิจการตางๆ แทนหรือในนามคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีเพียงเสนอแนะทางนโยบาย ฉะนั้น
จะมีอํานาจดําเนินกิจการใดในการออกคําสั่งฉบับใด ใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม ยกเวน ยกเลิก
ระงับการใช หรือใชอํานาจที่เปนการกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทางกฎหมายไมได ตองอาศัยคําสั่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติหรือหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ตามความในมาตรา 44 แหง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เทานั้น
ประการที่สอง คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 17/2558 ถือวาเปนกฎหมาย
เนื่องดวยเปนการใชอํานาจใหถอนสภาพที่ดินปาสงวนแหงชาติ ที่ดินสาธารณะประโยชน และทีด่ ินในเขตการ
ปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน โดยใหที่ดินดังกลาวเปนที่ราชพัสดุ ซึ่งกรณีถอนสภาพใน
ที่ดินตองดําเนินการออกเปนกฎหมายและตองมีศักดิ์ไมต่ํากวากัน เปนการใชอํานาจที่กระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนที่อยูอาศัยทํากินในพื้นที่ดังกลาวเหลานั้น
ทั้งมีการกําหนดกลไกขึ้นใหมโดยให
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและใหเปนที่สุด
สามารถสั่งให
หนวยงานราชการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินเอกชน ที่วัดและที่รัฐวิสาหกิจไดดวย และสามารถกําหนดยกเวนมิ
ใหนํากฎหมายแพงวาดวยเรื่องระยะเวลาในการเชาตามกฎหมายมาบังคับใช และกฎหมายที่ดินวาดวยการขอ
เชาที่ดินในจํานวนเกินรอยไรตองขออนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดินมาบังคับใช และไมนํากฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
รวมระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวของมาใชบังคับ มีการยกเวนกฎกระทรวงที่ใชบังคับกับผังเมืองรวม และยกเวน
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติกรรมและภาษีที่ดิน
ประการที่สาม แนวทางการรางพระราชบัญญัติวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดระยะเวลา
ในการตองใหเชาไมนอยกวาคราวละ 50 ป และสามารถตอสัญญาการเชาได โดยมิไดมีกําหนดระยะเวลาการ
เชาไดกี่คราว ดังนั้นแมเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเปนที่ราชพัสดุ แตมิไดหมายความวาในอนาคตจะไมสามารถ
ดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ขายหรือให ซึ่งกฎหมายที่ราชพัสดุมิไดมีบัญญัติขอหามอยางเครงครัด เพียงแตตอง
ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เนื่องดวยสถานะของที่ดินเดิมถูกถอนสภาพจากคําสั่งที่ 17/2558 แลว
ประการที่สี่ ที่ดินที่กําหนดตามคําสั่งที่ ๑๗/๒๕๕๘ สวนหนึ่งไดมีการกําหนดไวเพื่อดําเนินการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษมาหลายรัฐบาลแลว แตรัฐบาลปจจุบัน (คสช.) ไมไดมีการทบทวนโดยการสํารวจตรวจสอบ
๘๙

สภาพพื้นที่วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด จากที่เคยกําหนดไวเดิมกับสถานการณปจจุบัน และชุมชน
ทองถิ่นเหลานั้นมิเคยรวมรับรูและทําความเห็นในความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยขาดกระบวนการการมี
สวนรวมของชุมชนในพื้นที่และพื้นที่อาณาบริเวณใกลเคียง
ประการที่หา
รัฐไมมีแนวคิดทางนโยบายที่ชัดเจนที่จะชดเชยอยางเปนธรรมกับผูที่ตอง
สูญเสียที่ดินที่อยูอาศัยและทําประโยชนในแตละพื้นที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน และไมปรากฏวามีนโยบายของ
รัฐบาลที่จะจัดพื้นที่รองรับแหงใหมที่มีความเหมาะสมในดานเกษตรกรรมใกลเคียงกับพื้นที่เดิม เพื่อใหสามารถ
ดํารงวิถีอัตลักษณแบบชุมชนดั้งเดิมตามแตละวิถีชุมชน
จึงไมสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 4 “...ศักดิ์ศรีแหงเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอและความภาค บรรดา
ที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูแลว
ยอมไดรับการ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

๙๐

