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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายและวิเคราะห์สภาพปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา 

และจดัท�าข้อเสนอเชงินโยบายในการแก้ปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีดิ่น และกฎหมาย

เกีย่วกบัการท�างานของคนต่างด้าวท่ีเป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่วในเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

 ผลการศกึษาพบว่า กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคของผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร 

และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) กฎหมายการค้า

และการลงทุนมีการก�าหนดในเรื่องของกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมจะต้องมีการจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิหรือ

สหกรณ์ และก�าหนดจ�านวนทุนทรัพย์ ท�าให้เกิดการผูกขาดการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ 

2) กฎหมายที่ดิน เนื่องจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนได้ก�าหนดให้คนต่างด้าวสามารถเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชย์

ในระยะยาวได้ และกฎหมายที่ดินก็เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ด้วย ท�าให้เกิดปัญหา 

การเช่าช่วง และ 3) กฎหมายเก่ียวกับการท�างานของคนต่างด้าว อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาเป็นแรงงาน 

แต่พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้าเมืองเพื่อเป็นแรงงาน จึงเกิดปัญหาลักลอบเข้าเมืองและ

แย่งงานขึ้น รวมท้ังกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมีการก�าหนดเรื่องทุนขั้นต�่าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 

ผู้ประกอบการรายย่อยและเกิดการผูกขาดการค้า
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Abstract 

 This article aims to study and analyze the law, finding the solution and Making the 

policy proposal to solve the problems enforcement from Investment Law, Land Law and Alien 

employment Law affecting the entrepreneurs in trading, servicing and tourism in Special 

Economic Zone of Chiang Rai Province.

 The results revealed that Laws and law enforcement are obstacles for entrepreneurs 

in trading, servicing and tourism in Special Economic Zone of Chiang Rai Province contain of 

3 issues; 1) Trade and Investment Law which has been specified in regard to the business that 

will be promoted has to be established as a company Foundation or cooperative and determine 

the amount of funds resulting in a monopoly of investment promotion for large operators, 

2) Land law as the investment promotion law stipulates that foreigners can rent long-term 

commercial land and Land law allow foreigners to buy the land for living too. Which is a 

problem of the sublease and 3) Alien employment law, according to the Alien Employment 

Act allowed the foreigners who are laborers to enter. But the Alien Immigration Act Specify 

prohibiting foreigners to enter the city as laborers. Therefore is a problem of smuggling And 

there is a competition for work, including the law on foreign business operations determine of 

minimum capital, which the law is a barrier to small entrepreneurs. This law is an obstacle to 

small and medium-sized entrepreneurs.

Keywords:  Law;  Entrepreneur;  Servicing;  Tourism;  Special Economic Zone of Chiang Rai 

 1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ดิบในการผลิตและแรงงานมศีกัยภาพ มอีตุสาหกรรมสนบัสนนุ

หลากหลายที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการน�าเข้า

   จากการขยายตวัดงักล่าวข้างต้น จงัหวดัเชยีงรายจงึเป็นจงัหวดัหนึง่ทีไ่ด้ถูกประกาศเป็นเขตพฒันา

เศรษฐกิจพิเศษ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เรื่อง

ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย 

 

   Province

1. บทน�า

อย่างแพร่หลายทั่วทุกมุมโลก นับว่าเป็นการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานที่ก้าวข้ามพรมแดนของความเป็นรัฐชาติ 

ส�าหรับประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหน่งประเทศในเอเึ ชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายของนัก

ลงทนุ เนือ่งด้วยลกัษณะทางภมูศิาสตร์บรเิวณชายแดนบางพืน้ทีข่องประเทศไทย มปัีจจยัเกือ้หนนุหลายประการ

ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ เช่น เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนใน

การผลติและส่งออกในกล่มปุ ระเทศอาเซยีน มวีตัถุ

   ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกิดขึ้นท�าให้เกิดแนวทางการลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขึ้น
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จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาญจนบุรี ท�าให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องเตรียมพร้อมอย่างหนัก เนื่องจากผู้

ประกอบการภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยว อาจได้รับส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

จากการประกาศดังกล่าว แม้ว่าจะมีการก�าหนดในเรื่องของการประกอบวิชาชีพ มิให้คนต่างด้าวท�า แต่ก็ยังมี

หลายสาขาวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาท�าได้ ทั้งที่เป็นแรงงานฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม ปัญหา

ที่พบได้ในขณะนี้คือกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาเป็นไกด์น�าเที่ยว ซึ่งจะเป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไป

หากไม่มีการแก้ไข 

   นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปัญหาที่พบเกิดขึ้นในจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ก่อนนี้ คือ ปัญหาการแย่งงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 

3.59 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของประชากร หรือร้อยละ 9.6 ของการจ้างงานทั้งหมด) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

จากปี พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดน แรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน5 นอกจากนี้ ปัญหาการจัดสรรที่ดินแก่คนต่างชาติที่

เข้ามาลงทนุ ซ่ึงเป็นการเช่าระยะยาวในทีร่าชพัสดุ จึงอาจเป็นการผูกขาดทางการค้า เกดิการแข่งขันกนัเองระหว่าง 

ผู้ประกอบการค้าในอนาคต นอกเหนือจากนั้นแล้ว ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกประการ

 1.2 วัตถุประสงค์

   1.2.1 เพือ่ศึกษากฎหมายและวเิคราะห์สภาพปัญหาจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมาย

ที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวท่ีเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการและการ

ท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายท่ีดิน 

และกฎหมายเก่ียวกบัการท�างานของคนต่างด้าวทีมี่ผลต่อผูป้ระกอบการค้า การบริการและการท่องเทีย่ว ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.2.3 เพื่อจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน 

กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ

และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

 1.3 ขอบเขตการวิจัย 

   ในการศกึษาวจิยัฉบับนี ้ผูเ้ขยีนมุง่เน้นในการศึกษากฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายการค้าการลงทุน กฎหมายที่ดิน 

และกฎหมายการท�างานของคนต่างด้าว สภาพปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและ

จดัท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจงัหวดัเชยีงราย

 5 World Bank, “Getting Back on Track: Reviving Growth and Securing Prosperity for All,” Thailand Systematic Country 

Diagnostic (November 2016): 32-334.
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 1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

   1.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

กลุม่เฉพาะ (Focus Groups Discussion) จากผู้ให้ข้อมลูซ่ึงประกอบไปด้วยกลุ่มตัวแทนภาคธรุกจิเอกชน จ�านวน 

20 คนและตัวแทนภาครัฐ จ�านวน 10 คน 

   1.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ต�ารา 

บทความ และงานวิจัยทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

   1.5.1 ท�าให้ทราบถงึสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และ

กฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.5.2 ท�าให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายที่ดิน 

และกฎหมายเก่ียวกบัการท�างานของคนต่างด้าวทีมี่ผลต่อผูป้ระกอบการค้า การบริการ และการท่องเทีย่วในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   1.5.3 ท�าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน 

กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าวท่ีมีผลต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และ 

การท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

2. ผลการวิจัย

 2.1 สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย การลงทุน กฎหมายที่ดิน และกฎหมายเกี่ยวกับ

การท�างานของคนต่างด้าวที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

   จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายฉบับ ผู้เขียนได้แบ่งสภาพปัญหากฎหมาย 

ดังต่อไปนี้

   2.1.1 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน

    จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 มาตรา 17 วรรค 

2 การขอรับการส่งเสริมก่อนจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิ และสหกรณ์ตามวรรคสองให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์วิธี

การและแบบที่เลขาธิการร่างก�าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ได้ก�าหนดให้ผู้ที่จะได้รับ

 6 Tuanjai Srilamai, “Drawbacks in Thai Investment Laws for Acquisition of Certificate for Small and Medim Enterprises 

(SMES),” Journal of Law Naresuan University (2010): 58. [In Thai]

การส่งเสริมการลงทุนนั้น จะต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือ สหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเท่านั้น6 
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โดยกฎหมายดงักล่าวถอืเป็นอปุสรรคต่อการส่งเสรมิการลงทนุ จงึไม่เป็นธรรมแก่ธรุกจิอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายดังกล่าว ท�าให้ขาดโอกาสในการส่งเสริมการลงทุน

    นอกจากน้ัน ตามมาตรา 30 ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะให้ผู้ได้รับการส่ง

เสริมได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าไม่เกินร้อยละเก้าสิบของอัตราปกติส�าหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นที่น�าเข้ามาใน

ราชอาณาจกัรเพือ่ใช้ผลติ ผสม หรอืประกอบในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมมกี�าหนดเวลาคราวละไม่เกนิหนึง่ปีนบั

แต่วันที่คณะกรรมการก�าหนด แต่วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นนั้นต้องไม่เป็นส่ิงท่ีผลิตหรือมีก�าเนิดในราชอาณาจักร

ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่จะน�าเข้ามาในราชอาณาจักรและมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้ ทั้งนี้

ตามชนดิปรมิาณระยะเวลาเงือ่นไขและวิธกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด7 ซ่ึงนอกจากภาครัฐจะส่งเสรมิให้มีการเข้า

มาลงทนุประกอบกจิการของต่างชาตใินประเทศไทยอย่างต่อเนือ่งแล้ว ภาครัฐยังสนบัสนนุลดหย่อนอากรขาเข้า

เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการสามารถน�าเข้าวัตถุดิบ หรือวัสดุจ�าเป็นอื่น ๆ  เข้ามาในประเทศ โดยที่ทางภาครัฐไม่ได้

มกีารหาแนวทางหรอืมาตรการทีจ่ะท�าให้ธรุกิจของไทยสามารถเข้าไปร่วมมอืและแข่งขันกบัธรุกจิจากต่างชาตทิี่

เข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงภาครัฐไม่ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น

อื่น ๆ หรือลดการน�าเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจ�าเป็นจากต่างประเทศ ด้วยการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยได้ ซึ่ง

ถ้าหากในอนาคตประเทศไทยได้รับการลงทุนจากต่างชาติมาเป็นเวลานานมีภาวการณ์พึ่งพาการลงทุนจากต่าง

ประเทศสูงเกินไป อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวต่อไปได้ 

   2.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

    1) การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุด 

     การถือครองที่ดินของคนต่างชาติเพ่ือประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีสองกรณี กรณีแรก 

ตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือพาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้คนต่างด้าว

เช่าที่ดินได้เกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี โดยมีเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่หรือมากกว่าก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด กรณี

ที่สอง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 96 ทวิ ก�าหนดให้คนต่างด้าวซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องน�าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทยและต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี8 นอกจากนั้นยังต้องเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาการถือครองที่ดินของคนต่างชาติท้ังสองกรณี กฎหมายกลับเปิดช่องให้ท�าการซื้อ

ขายทีด่นิได้นัน้ รวมท้ังเกิดปัญหาคนไทยเป็นตัวแทนของต่างชาติ เพ่ือด�าเนนิการซ้ือท่ีดินและแบ่งเช่าในระยะยาว 

ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ราคาที่ดินที่สูงขึ้น เกิดการเช่าช่วงในที่ดิน หรืออาคารชุด ท�าให้ผู้ประกอบการเกิดการ

แข่งขันกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนท่ีมีทุนจ�านวนมากกว่าก็จะได้เปรียบในการลงทุน

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาวเหมือนเป็นการผูกขาดนั่นเอง

 7 Adirek Funkhiaw, “Proposals for Developing the Border Special Economic Zones in Tak Province,” Journal of  

Public Administration and Politics 5, no. 1 (2016): 102-104. [In Thai] 

 8 Malinee Kongruen, “Problems of Foreign Land Ownership in Thailand,” Academic Articles, Office of the  

Secretariat, House of Representatives (January 2016): 2. [In Thai]  
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 9 Janchay Srithipard, “Legal Problems Relating to the Enforcement of the Town and Country Planning Act 1975,” 

Dhurakij Pundit University (2015): 172. [In Thai]  

    2) ปัญหาผังเมือง

     ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 มาตรา 29 ได้ก�าหนดขั้นตอนในการวาง

และจัดท�าผังเมืองว่า การท่ีพื้นท่ีใดจะวางและจัดท�าผังเมืองเฉพาะได้ พื้นที่นั้นจะต้องมีการประกาศใช้บังคับ

ผังเมืองรวมในท้องท่ีน้ันแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค�าสั่งให้กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินด�าเนินการและจัดวางผังเมืองเฉพาะได้เลย โดยไม่ต้องมีการประกาศใช้บังคับ

ผงัเมืองรวมก่อนนัน้ เป็นการก�าหนดขัน้ตอนทียุ่ง่ยากและไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทีม่พีืน้ทีเ่ป็นลกัษณะ

เฉพาะ เพ่ือการฟ้ืนฟ ูบรูณะ สงวนรักษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรธรรมชาต ิท�

ที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ไม่สามารถบังคับใช้ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้การวางผังเมืองขาด

ประสิทธิภาพ9 เขตส่งเสริมการพัฒนาด้านการลงทุน การอุตสาหกรรม หรือการคมนาคม ไม่สามารถด�าเนินการ

ตอบสนองความต้องการของส่วนรวมได้

     จากประกาศค�าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่3/2559 เร่ือง การยกเว้นการ

ใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่การลงทุน โดยการลดข้อจ�ากัดทางกฎหมายเรื่องพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ซึ่งเดิมอาจมีหลักเกณฑ์ข้อห้ามตามกฎหมายผังเมืองหรือกฎหมายควบคุมอาคารท่ีบังคับใช้อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการ

ประกาศจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษและท�าให้ไม่สามารถต้ังโรงงานบางประเภทได้ ค�าส่ังฉบบันีจ้ะน�าไป

สู่การออกกฎกระทรวงผังเมืองรวมและข้อก�าหนดการควบคุมอาคารฉบับใหม่ที่เอื้อต่อนโยบายการจัดต้ังเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

     ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้มีข้อจ�ากัดส�าหรับนัก

ลงทนุ ผูป้ระกอบการ ในการเข้ามาลงทนุในพืน้เขตเศรษกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงราย โดยภายหลงัจากทีม่กีารประกาศ

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง

และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่นัก

ลงทุน และผู้ประกอบการจากภายนอก แต่ปัญหาท่ีต้องพิจารณาคือปัญหาการขาดการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่อยู่มาก่อนแล้ว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรใหม่ เพราะเขต

เศรษฐกิจพิเศษสามารถบงัคบัให้เกดิการเวนคนืทีด่นิได้ ซึง่ปัญหาเหล่านีเ้องท�าให้ผูป้ระกอบการนกัลงทนุในพืน้ท่ี 

และประชาชนในพืน้ท่ีกงัวลว่าจะเกดิปัญหาท่ีดนิในระยะยาวต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการลกุล�า้พืน้ทีส่เีขียว หรอืโบราณ

สถานต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก 

   2.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับการท�างานของคนต่างด้าว

    1) การเข้าเมืองของคนต่างด้าว

     ตามที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 (3) ได้บัญญัติ “ห้ามบุคคล

ต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างท�างานด้วยก�าลังกายโดยไม่ได้อาศัย
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าให้การวางและจัดท�าผงัเมอืงเฉพาะตาม



 10 Ariyaporn Photisai, “Right to Work of Foreign Workers in Thailand,” Senate Law Journal 8, no. 4 (July-August 2011): 

176. [In Thai]   

 11 Mongkolraj Sirisom, “Legal Measures Concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos 

Enter Thailand for Working,” Academic Journal Phranakhon Rajabhat University 7, no. 2 (May-October 2016): 82. [In Thai] 

วิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการหรือเข้ามาเพ่ือท�างานอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคน

ต่างด้าว” ท�าให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเป็นจ�านวนมาก เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น10  

ท�าให้ผู้ประกอบการค้าเกิดความเสียหาย และขาดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากแรงงานต่างด้าว 

ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายถูกส่งกลับประเทศ หรือก่อปัญหารุนแรงท�าให้นายจ้างซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจต้องคอย

หาวธีิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว11 นอกจากนัน้แล้ว ในการเข้าเมอืงของคนต่างด้าวได้อนญุาตให้คูส่มรส

และผู้ที่อุปการะเข้ามาในฐานะผู้ติดตาม จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมกลุ่มคนดังกล่าวไม่ให้มีการท�างานด้วย 

เพราะคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพียงแต่ติดตามมาเท่านั้น 

    2) การท�างานของคนต่างด้าว

     ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 7 ได้ก�าหนดไว้ว่า

งานใดที่คนต่างด้าวอาจท�าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงโดยค�านึงถึงความมั่นคง

ของชาตโิอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 

และในมาตรา 14 ได้มีการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา ท่ีเข้ามาท�างานใน

ลักษณะแบบเช้าไป เย็นกลับ หรือตามฤดูกาล และให้คนต่างด้าวท�างานในไทยได้โดยขอใบอนุญาต หากเข้ามา

ในฐานะผูบ้รหิาร ผูช้�านาญการหรือผูเ้ชีย่วชาญตามพระราชบัญญติัส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบญัญตัิ

การนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522 โดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยเป็นเวลาชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี โดยใช้วีซ่าประเภท

คนอยู่ช่ัวคราว (Non - immigrant Visa) ท�างานกับบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน หรือทุนด�าเนินการไม่ต�่ากว่า 

30 ล้านบาท โดยการรับใบอนุญาตนั้นให้เป็นไปตามระเบียบการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการพิจารณา

ค�าขออนุญาตท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 

     จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าแนวโน้มในการจ้างแรงงานต่างด้าวที่จะเข้า

มาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายนั้นจะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมองในมุมของนักลงทุน หรือผู้ประกอบการ

ก็จะเป็นประโยชน์เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวนั้นมีค่าแรงที่ถูกกว่า แต่ในทางกลับกันการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามา

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นจ�านวนมากอาจท�าให้เกิดปัญหาการแย่งงานกับคนในท้องถิ่นหรือท�าให้คนในท้องถิ่น

ไม่มีงานท�า รวมทั้งปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ต้องเป็นข้อพิจารณาอีกประการหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มนี้จะ

ไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานและไม่มสีวสัดิการในความปลอดภยัในการท�างานนัน่เอง นอกจากนัน้

กฎหมายต้องควบคมุในเรือ่งของอาชีพสงวนไว้ให้ส�าหรบัคนในประเทศท�าเท่านัน้ และงานทีห้่ามกไ็ด้มกีารก�าหนด

ไว้ คอืงานบรกิารงานเกีย่วกับภมูปัิญญาและศิลปวฒันธรรมงานเกีย่วกบัศาสนาและงานทีส่งวนไว้ส�าหรับคนไทย 

    3) การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

     จากพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 เรื่องการ

ให้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจากต่างประเทศมาลงทุนที่ประเทศไทย โดยมาตรา 8 ภายใต้บังคับมาตรา 6 มาตรา 7 
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มาตรา 10 และมาตรา 12 (3) ห้ามมิให้คนต่างด้าว ประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการ

ประกอบกิจการกับคนต่างด้าวตามที่ก�าหนดไว้ ในบัญชี 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ โดยบัญช ี3 ธุรกิจทีค่นไทยยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะแข่งขนัในการประกอบกจิการกับคนต่างด้าว, 

มาตรา 12 (14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต�่ารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือที่มีทุนขั้น

ต�่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่ายี่สิบล้านบาท, มาตรา 12 (15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต�่าของแต่ละ

ร้านค้าน้อยกว่าหนึง่ร้อยล้านบาท ซึง่กฎหมายดังกล่าวเป็นอปุสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การลงทุนธรุกจิค้าปลกี 

รายย่อยและธุรกิจค้าส่งรายย่อยที่มีทุนไม่มากไม่ให้เข้ามาประกอบธุรกิจลงทุนในเมืองไทย หรืออาจจะเข้ามา

ลงทนุได้แต่ก็มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก จงึมแีต่ผูป้ระกอบธรุกจิขนาดใหญ่มาลงทุน และเกดิการผูกขาดในการจ�าหน่ายสินค้า 

 2.2 แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายการลงทุน กฎหมายที่ดิน และกฎหมาย

แรงงานที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดเชียงราย

   แนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่กิดจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และกฎหมายแรงงาน

ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

นั้นคือ ภาครัฐควรส่งเสริมกฎหมายต่าง ๆ ที่ช่วยธุรกิจไทย หรือผู้ประกอบการค้าไทยให้เกิดการพัฒนาสินค้า 

เทคโนโลยี ความรู้ความสามารถ ช่วยจัดหาแหล่งวัตถุดิบ วัสดุที่จ�าเป็นต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่สูงมาก

นัก ทั้งจากในและต่างประเทศให้แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการผลิตเพ่ือทดแทนการน�าเข้า 

ให้การสนับสนุนเรื่องทุน เพื่อเร่งพัฒนาศักยภาพธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้ปิด

กั้นหรือต่อต้านธุรกิจจากต่างชาติเพียงเพราะคิดว่าไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติได้ รวมถึงควรมี

การก�าหนดในเรือ่งของระยะเวลาเช่าท่ีดนิ โดยไม่ให้มกีารเช่าทีดิ่นในระยะยาวแก่นกัลงทนุต่างชาต ิท�าให้นกัลงทนุ

ที่มีทุนจ�านวนมากกว่าจะได้เปรียบในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาวเหมือนเป็นการผูกขาดนั่นเอง 

นอกจากน้ันจากประกาศค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับ

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรให้

ประชาชนในพืน้ทีท่�าประชาพจิารณ์หรอืเข้ามาแสดงความคดิเหน็ในเร่ืองการก�าหนดผังเมอืงในเขตเศรษฐกจิพิเศษ

จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันปัญหาเรื่อง

ที่ดินในระยะยาวต่อไป รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขในเรื่องของการเข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าวนั้น ควรมี

การผลกัดนัให้แรงงานต่างด้าวท่ีท�างานในไทยได้รบัใบอนญุาตท�างานอย่างถูกกฎหมายโดยให้ผูป้ระกอบการ เป็น

ผู้ขึ้นทะเบียนแรงงานซึ่งแรงงานต่างด้าวจะได้รับสวัสดิการในการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงควรเพิ่ม

มาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ส่งเสริมหรือจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

 2.3 ข้อเสนอเชงินโยบายในการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ 

และกฎหมายแรงงานทีเ่ป็นอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่ว ในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พิเศษจังหวัดเชียงราย

   ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายการลงทนุ กฎหมายทีด่นิ และ

กฎหมายแรงงานทีเ่ป็นอปุสรรคต่อผูป้ระกอบการค้า การบรกิาร และการท่องเทีย่ว ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดเชียงรายมีดังนี้
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   ประการแรก ส�าหรับปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ควร

ให้มีการยกเลิกพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิม่เตมิฉบบัที ่3 มาตรา 17 วรรค 2 ทีไ่ด้ก�าหนด

ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นจะต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เท่านั้น เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากธุรกิจนั้นสามารถจัดขึ้นได้ทั้งแบบ

เจ้าของคนเดียว แบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล แบบห้างหุ้นส่วนจ�ากัด องค์การเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 

   รวมทัง้ให้ก�าหนดในมาตรา 30 ว่าในการรบัการลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิหรอืวัสดจุ�าเป็น

ทีน่�าเข้าในราชอาณาจักร โดยก�าหนดให้หากนกัลงทนุต่างชาตจิะไดร้บัสทิธิ์ดงักล่าวจะต้องให้ผูป้ระกอบการไทย

ได้รับประโยชน์ด้วย เช่น ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถพัฒนาสินค้า เทคโนโลยี หรือเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การไทยให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจจากต่างชาติได้ 

   ประการที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ เพื่อประกอบธุรกิจใน

ปัจจุบันมกีารก�าหนดไว้ 2 กรณีคอืตามพระราชบญัญตักิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์เพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 โดยก�าหนดให้คนต่างด้าว เช่าที่ดินได้เกิน 30 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี ผู้ศึกษาเห็นว่าควรยกเลิกไม่ให้มีการ

เช่าที่ดินเป็นระยะเวลานานเกิน 30 ปีเน่ืองจากอาจจะเกิดการเช่าช่วงและมีการเก็งก�าไรเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้นัก

ลงทนุรายใหม่ไม่เข้ามาลงทุนในพ้ืนท่ีดงักล่าว และตามประมวลกฎหมายทีด่นิ พ.ศ. 2497 มาตรา 96 ทว ิทีก่�าหนด

ให้คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องน�าเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท

นั้น ควรมีมาตรการลงโทษแก่ผู้ท่ีเป็นตัวแทนของต่างชาติในการถือหุ้นและการซื้อที่ดิน โดยน�าที่ดินดังกล่าวมา

ปล่อยเช่าหรือให้เช่าช่วงแก่ต่างชาติในระยะยาว

   ประการที่สาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 8 เรื่องการ

ให้ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจากต่างประเทศมาลงทุนที่ประเทศไทยควรยกเลิกบัญชี 3 (4) และ (15) เนื่องจาก

เป็นการผูกขาดทางการค้าในการก�าหนดทุนขั้นต�่าของผู้ค้าปลีกอันเป็นการขัดต่อหลักการค้าเสรีเนื่องจากจะถูก

ธุรกิจรายใหญ่ผูกขาดและก�าหนดราคา

3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ

 3.1 สรุปผล

   จากผลการศกึษาสรปุได้ว่าปัญหาและอปุสรรคของผูป้ระกอบการค้า การบรกิารและการท่องเทีย่ว

การค้าและการลงทุนท่ีมีการก�าหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเท่าน้ัน โดยมีการส่งเสริมการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจ�าเป็นอื่น ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการส่ง

เสริมการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการจากต่างชาติในประเทศไทย จึงเกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่ธุรกิจอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดในเรื่องของการส่งเสริมไว้ในกฎหมายดังกล่าว ประเด็นที่สอง คือปัญหาเกี่ยวกับ

กฎหมายทีด่นิ ซึง่กฎหมายได้ก�าหนดให้คนต่างด้าวสามารถเช่าทีด่นิเพือ่การพาณชิย์ และในขณะเดยีวกนักก็�าหนด

ให้คนต่างด้าวสามารถซือ้ทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัได้อกีด้วย จงึถอืเป็นการเปิดช่องว่างให้มกีารซือ้ขายโดยไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายในการส่งเสริมการลงทุน น�าไปสู่ปัญหาคนไทยเป็นตัวแทนของต่างชาติในการซื้อขาย

ที่ดินและแบ่งเช่าในระยะยาว รวมทั้งปัญหาผังเมืองที่มีการก�าหนดผังเมืองเฉพาะ โดยจะต้องประกาศผังเมือง

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 3 ประเด็น โดยประเด็นแรก คือ ปัญหาจากกฎหมาย
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รวมก่อนท�าให้เกิดความยุ่งยากไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเด็นที่สาม เป็นปัญหาเกี่ยวกับ

แรงงาน โดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ก�าหนดให้ต่างด้าวเข้ามาเพื่อมีอาชีพกรรมกร หรือรับจ้างท�างานด้วย

ก�าลังกายแต่ในทางกลับกันพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าวได้เปิดโอกาสให้คนต่างด้าวเข้ามาท�างาน

ได้โดยค�านึงถึงความมั่นคงของชาติในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จ�าเป็น

ต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าวทีม่กีารก�าหนดไว้ในเรือ่งทนุขัน้ต�า่ซึง่กฎหมายดงั

กล่าวเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุนไม่มากและเกิดการผูกขาดในการจ�าหน่ายสินค้าในปัจจุบัน

 3.2 ข้อเสนอแนะ

   3.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

    ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้นั้นคือ เห็นควรให้ศึกษาถึงกฎหมายที่มีเป็นอุปสรรค

กับผู้ประกอบการค้า การบริการและการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐบาลต้องพิจารณาเร่ือง

มาตรการทางกฎหมายให้มคีวามสอดคล้องกับบรบิทของพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัเชยีงราย นอกจาก

นัน้แล้ว รฐัควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ามามบีทบาทในการก�าหนดนโยบายเพ่ือให้มคีวามสอดคล้องกบั

พื้นที่ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดเขตหรือการวางผังเมืองอย่างเปิดเผย (Bottom Up) หาก

สามารถวิเคราะห์กฎหมาย สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

เชียงราย ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะท�าให้เกิดการพัฒนาและน�าไปสู่ประโยชน์ของผู้ประกอบการค้า การบริการ และ

การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายต่อไป

   3.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

    ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปนั้นคือ เห็นควรให้ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและ

อปุสรรคในการบังคบัใช้กฎหมายกับผูป้ระกอบการค้า การบริการและการท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จังหวัดอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป 
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