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I 
 

Shenzhen Special Economic Zone 
สาธารณรัฐประชาชนจีน1 

   
 
1. ความเปนมา 

 
  ภายหลังจากพรรคคอมมูนิสตที่นําโดยเหมาเจอตุงยึดอํานาจการปกครองประเทศและ
เปลี่ยนมาใชรูปแบบการปกครองแบบคอมมูนิสตในป 1949 (2492) สาธารณรัฐประชาชนจีนไดปด
ประเทศและยึดหลักการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเอง (Self-reliance) ตามลัทธิมารคซิสตอยาง
เครงครัด2 และมีการปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดโดยรัฐธรรมนูญกําหนดใหที่ดินในเขต
เมือง (Urban Land) เปนของรัฐ สวนที่ดินนอกเขตเมือง (Rural Land) เปนของทุกคนรวมกัน 
(Collective ownership)  
 
  การปกครองประเทศแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ราชการบริหารสวนกลางกับราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน  
  ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย 3 องคกร ดังนี ้

• สภาประชาชน (National People’s Congress: NPC) เปนองคกรที่มีอํานาจ
สูงสุดของประเทศ ประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 3,500 คนซึ่งที่ไดรับเลือกจาก
สภาประชาชนของแตละมณฑลทุก 5 ป ทําหนาที่ในการตรากฎหมาย แตงตั้ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี คณะกรรมการบริหารสภาประชาชน 
(National People’s Congress Standing Committee) นายกรัฐมนตรี  
เปนตน 

• คณะกรรมการบริหารสภาประชาชน ประกอบดวยผูที่สภาประชาชนแตงตั้ง 
แตมักประกอบดวยประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมูนิสต มีอํานาจในการออกและใชบังคับกฎหมาย
ลําดับรองเทาที่ไมขัดตอกฎหมายที่ตราขึ้นโดยสภาประชาชน 

• คณะรัฐมนตรี (State Council) 
I  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน แบงเปน 5 ระดับเรียงตามลาํดบัดังนี้  

• มณฑล (Province)  
• เมือง (Municipal) 

                                                 
1 โดยนายปกรณ นิลประพันธ ผูอํานวยการฝายพัฒนากฎหมาย 
2  Sanoko Nichitateno, China’s Special Economic Zones: Experimental Units for Economic Reform, 32 
International Comparative Law Quartery 175-185 (1983) 
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• อําเภอ (District) 
• แขวง (Street Office) และ 
• หมูบาน (Town) 

 
  สําหรับองคกรการบริหารแตละระดับก็ลอมาจากราชการบริหารสวนกลาง คือ มีสภา
ประชาชนประจําทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน3 
 
  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการกําจัดสมาชิกพรรคซึ่งมีแนวคิดทุนนิยม 
เชน หลิวเชากี่ (Liu Shaoqi) เติ้งเส่ียวผิง เปนตน ออกจากพรรค โดยอาศัยการปฏิวัติวัฒนธรรม4       
ที่ดําเนินการโดย Gangs of Four  การปดประเทสและการปฏิวัติวัฒนธรรมทําใหจีนประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง แตเมื่อเหมาเจอตุงถึงแกอสัญกรรมในป 1976 (2519) ไดมีการ
จับกุม Gangs of Four ในป 1978 (2521) และสภาประชาชนไดเลือกเติ้งเส่ียวผิงกลับมาเปน
เลขาธิการพรรคคอมมูนิสต จีนจึงเร่ิมผอนคลายหลักการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองลง ในการนี้  
เติ้งเส่ียวผิงไดประกาศใช “นโยบายสี่ทันสมัย” (Four Modernization) โดยมีเปาหมายเพื่อแกไข
ปญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองอยาง
เครงครัดและจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาจีนใหทัดเทียมกับประเทศตะวันตกภายในป 
1999 (2542) โดยมุงพัฒนา 4 ดาน คือ การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
การทหาร5 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยีจาก
นักลงทุนตางชาติ จึงเร่ิมเปดใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในจีนได โดยในชั้นแรกมีการออก
กฎหมาย Joint Ventures Law เพ่ือใหนักลงทุนตางชาติสามารถรวมลงทุนกับผูประกอบการชาวจีน  
และรัฐบาลจีนไดจัดทําแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ (Readjustment Economy) ข้ึนเพื่อเปนแนวทางในการ
ผลักดันใหนโยบายสี่ทันสมัยประสบผลสําเร็จ สาระสําคัญประการหนึ่งของแผนดังกลาวคือการถายโอน
อํานาจดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางใหแกรัฐบาลทองถ่ิน6 
 
  เพ่ือใหการถายโอนอํานาจดานเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางใหแกรัฐบาลทองถ่ินเปน
รูปธรรม เติ้งเส่ียวผิงเสนอใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ข้ึน
เพ่ือเปนตนแบบในการดําเนินการ และใหรัฐบาลกลางมอบอํานาจในการจัดตั้งและกํากับดูแลเขต
เศรษฐกิจพิเศษแกรัฐบาลทองถ่ิน สําหรับทองถ่ินที่เหมาะสมที่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนํารองนั้น 
เติ้งเส่ียวผิงเสนอใหใชเมืองที่อยูใกลเกาะฮองกง เชน เส่ินเจิ้น เปนตน เพ่ือรองรับการที่อังกฤษตองคืน
เกาะฮองกงใหแกจีนในป ค.ศ. 19977 สําหรับเมืองที่ไดรับเลือกใหมีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนํา
รองมี 4 เมือง คือ เส่ินเจิ้น (Shenzhen) ซูไห (Zhuhai) ซัวเถา (Shantou) ในมณฑลกวางตุง 

                                                 
3 Bruce J McKee, The Legal System of the People’s Republic of China in Modern Legal Systems 
Encyclopedia, Vol. 9.  
4 Ibid. 
5 Sanoko Nichitateno, op.cit.. 
6 Ibid. 
7 www.shenzhenwindow.net/sez/deng.htm 
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(Guangdong)  และเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) ในมณฑลฟูเจี้ยน (Fujian) และตอมา มณฑลกวางตุงและ
มณฑลฟูเจี้ยนจึงไดออกกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึน 
 
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แหงมีขนาดพื้นที่แตกตางกัน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ     
เส่ินเจิ้น (Shenzhen Special Economic Zone: SSEZ) มีขนาดใหญที่สุด เดิมครอบคลุมพื้นที่ 3 
อําเภอ ที่อยูทางตอนใตของเมืองเส่ินเจิ้น8 คือ อําเภอโหลหู (Luo Hu) ฟูเทียน (Fu Tian) และหนาน
ซาน (Nan Shan) เนื้อที่ 327.5 ตารางกิโลเมตร9 (พ้ืนที่สีแดงในภาพขางใต) ตอมามีการขยายเขต
ออกไปครอบคลุมอําเภอหยวนเทียน (Yantian) อีกหนึ่งอําเภอ ปจจุบันมีพ้ืนที่รวม 391.71 ตาราง
กิโลเมตร10  แตเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นมีขนาดเล็กกวามาก เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษซูไห (Zhuhai) มี
พ้ืนที่ 6.9 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา (Shantou) มีพ้ืนที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร สวน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 2.5 ตารางกิโลเมตร เทานั้น11  
อยางไรก็ดี ลักษณะรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แหง คืออยูติดทะเล ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการ
ขนสง12 
 

 
 
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแบงออกเปน 2 ระยะ ระยะแรกกอตั้ง ระหวาง 
1980-1991 และระยะที่สอง ตั้งแต 1992-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 เมืองเส่ินเจิ้นมี 6 อําเภอ 23 แขวง 19 หมูบาน 
9 www.shenzhenwindow.net/sez/SEZ.htm 
10 www.sz.gov.cn/english/gi/ad.htm 
11 Sanoko Nichitateno, op.cit.. 
12 Ibid. 
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  3.1 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะแรกกอตั้ง (1980-
1991) 

 
  เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งข้ึนเปนแหงแรกของประเทศ
จีน ตั้งข้ึนตามกฎหมายของมณฑลกวางตุง (Regulations on Special Economic Zones in 
Guangdong Province) ซึ่งตอมากฎหมายนี้ไดรับความเห็นชอบจากสภาประชาชนจีนซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งครั้งที่ 5 (The Fifth National People’s Congress) ในสมัยการประชุมที่ 15 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม ค.ศ. 1980 และโดยที่เติ้งเส่ียวผิงประสงคใหเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนแมแบบในการ
เปดประเทศเพื่อการพัฒนา จึงมักถูกเรียกวา “The Testing Bed of Deng Xiaoping’s Reform and 
Opening Up”13 
 
  โดยที่การนําระบบทุนนิยมเขามาใชในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนเรื่องใหมสําหรับจีนใน
เวลานั้น การถายโอนอํานาจทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางใหแกรัฐบาลทองถ่ินจึงตองทําอยางคอยเปน
คอยไป โดยในระยะแรกนี้รัฐบาลกลางถายโอนอํานาจดังกลาวใหแกรัฐบาลมณฑลกวางตุง แตเพ่ือให
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดําเนินไปอยางเปนระบบและเอื้อตอการลงทุนของนักลงทุน จําเปนตอง
กําหนดใหมีองคกรเฉพาะข้ึนมาควบคุม14 โดยกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นกําหนดใหมี 
“คณะกรรมการมณฑลกวางตุงเพ่ือการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Guangdong Province 
Committee for Administering Special Economic Zones: GPC) เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในนามรัฐบาลมณฑลกวางตุง (มาตรา 3) GPC นี้มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ สําหรับ
ที่มาของ GPC นั้น กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการบริหารมณฑลกวางตุงเปนผูแตงตั้ง GPC  
 
  GPC เปนองคกรที่มีอํานาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเหนือพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 23 ของกฎหมายจัดตั้ง SSEZ กําหนดให GPC มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

• จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• ตรวจสอบและอนุมัติโครงการของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• ควบคุมการจดทะเบียนพาณิชยและอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• ควบคุมการใชที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• ประสานความรวมมือของผูประกอบการและหนวยงานเกี่ยวกับการธนาคาร 

การประกันภัย การจัดเก็บภาษีอากร การศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง การ
ไปรษณียและการสื่อสาร และหนวยงานอื่นที่ตั้งอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• จัดหาพนักงานและคนงานใหแกผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
คุมครองสิทธิประโยชนของพนักงานและคนงาน  

• จัดหาและกอสรางบรรดาสาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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• อนุมัติ จดทะเบียนและออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

• จัดตั้งสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม  
• จัดหา Health facilities และบริการสาธารณะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 
โดยที่ GPC เปนองคกรที่มีอํานาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เมืองเส่ินเจิ้น (Shenzhen Municipal) ซึ่งมีอํานาจปกครองพื้นที่ 4 อําเภอที่อยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เดิม จึงคงเหลือเพียงอํานาจในการบริหารจัดการ 2 อําเภอที่อยูนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
นอกจากนี้ องคกรปกครองทองถ่ินระดับอําเภอ แขวง และหมูบานภายในเขต 4 อําเภอที่เปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษก็เปลี่ยนมาขึ้นตรงตอ GPC 
 
  3.2 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะที่สอง (1992-ปจจุบัน) 
 
  เมื่อการดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเปนระบบแลว ในป 1992 (2535) 
คณะรัฐมนตรี (State Council) ไดมีมติใหเมืองเส่ินเจิ้น (Shenzhen Municipal) มีอํานาจตรา
กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นแทน GPC ซึ่งเทากับถายโอนอํานาจใน
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นคืนใหแกเมืองเส่ินเจิ้น (Shenzhen Municipal) มติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวไดรับการรับรองจากสภาประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งที่ 7 (The Seventh 
National People’s Congress) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 199215  ดังนั้น เมืองเส่ินเจิ้น 
(Shenzhen Municipal) จึงเปนองคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นในปจจุบัน และ
องคกรปกครองทองถ่ินระดับอําเภอ แขวง และหมูบานภายในเขต 4 อําเภอที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ก็กลับมาขึ้นตรงตอเมืองเส่ินเจิ้นเชนเดิม 
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Municipal) เปนองคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเสิ่นเจิ้นในปจจุบัน จึงมีรายไดจากงบประมาณแผนดิน ภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาปรับ 
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  การจัดใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นไมเปนปญหาของจีนเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญกําหนดใหที่ดินในเขตเมือง (Urban Land) เปนของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา 12 ของ
กฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นกําหนดชัดเจนวาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนของรัฐบาล
จีน ผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองเชาที่ดินจากรัฐบาลจีนเพื่อใชประกอบการ โดยการออก
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น GPC จะเปนผูกําหนดดวยวาจะให
                                                 
15 www.shenzhenwindow.net/law/legislation.htm 
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ผูประกอบการใชที่ดินในบริเวณใดและตองเสียคาเชาเทาใดโดยคํานึงถึงประเภทของกิจการและการใช
ประโยชนในที่ดิน  
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  ผูประกอบการภายในเขตศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนดังนี้ 
  1. ในการประกอบการ ผูประกอบการมีอิสระที่จะประกอบกิจการภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและในการจางชาวตางประเทศเฉพาะงานดานเทคนิคและบริการจัดการ (มาตรา 10) 
  2. บรรดาเครื่องจักร ช้ินสวน วัตถุดิบ และส่ิงอ่ืนที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อใชในการ
ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับการยกเวนอากรขาเขา (มาตรา 13) 
  3. ภาษีเงินไดในเขตเศรษฐกิจพิเศษคิดในอัตรารอยละ 15 แตหากผูประกอบการใด
ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใน 2 ปนับแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ หรือมีการลงทุน
ตั้งแต 5 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 200 ลานบาท) ข้ึนไป หรือผูประกอบการที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยีระดับสูง หรือที่มีผลประกอบการดีจะไดรับการพิจารณาลดหยอนภาษีเปนกรณีพิเศษ 
(มาตรา 14)  
  4. คาเชาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่ํามากเมื่อเทียบกับอัตราคาเชานอกเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ 
 
7. เง่ือนไขการประกอบการ 
 
  1. ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองสงออกทั้งหมด  
ถาประสงคจะขายในประเทศจีนตองไดรับอนุญาตจาก GPC และตองเสียอากร  
  2. การสงเงินไดหลังหักคาใชจายและภาษีออกนอกประเทศตองกระทําผานธนาคาร
ชาติจีนหรือธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
  3. ผูประกอบการตองทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยแหงชาติจีนหรือบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเทานั้น 
  4. การจางแรงงานที่มิใชแรงงานดานเทคนิคและบริการจัดการ ตองใชแรงงานจีนซึ่ง
“บริษัทจัดหางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายนี้เปนผูจัดหามาให ในการนี้ พนักงาน
และคนงานชาวจีน ทุกคนที่จะทํางานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตองผานการทดสอบจากบริษัทดังกลาว
กอนการจางงานดวย สําหรับแบบของสัญญาจางงานเปนไปตามที่ GPC กําหนด นอกจากนี้ 
ผูประกอบการตองมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัยของพนักงานและ
คนงานดวย 
  5. การเลิกกิจการตองแจงเหตุผลให GPC ทราบกอนเขาสูกระบวนการเลิกกิจการ 
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8. เบ็ดเตล็ด 
 

นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง “บรรษัทเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
มณฑลกวางตุง” (Guangdong Province Special Economic Zones Development Company) ข้ึน
เพ่ือประกอบธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษดวย 
โดยขอบวัตถุประสงคของบรรษัทนี้รวมถึงการกูยืมเงิน การลงทุน การรวมทุนกับผูประกอบการเพื่อ
ประกอบธุรกิจสืบเนื่องกับธุรกิจที่ทําในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รับเปนตัวแทนในการซื้อขายสินคากับคนจีน 
และการใหบริการติดตอทางธุรกิจ (มาตรา 25) 
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II 
 

Special Economic Zone Act 
ฟลิปปนส16 
   

 
1. ความเปนมา 
 
  Special Economic Zone Act 1995 เปนกฎหมายเฉพาะของประเทศฟลิปปนส    
วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ออกมาเพื่อรวบรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบตางๆ ในประเทศ
ฟลิปปนส เชน Export Processing Zone, Free Trade Zone, Industrial Estate เขาดวยกัน         
ในรูปแบบ Special Economic Zone ภายใตกฎหมายฉบับเดียว พรอมทั้งเปดโอกาศใหอุตสาหกรรม
ใหมๆ ดานบริการนอกเหนือจากอุตสาหกรรมหนักสามารถเขามาดําเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดวย เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี   
เปนตน 
 
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  กฎหมาย Special Economic Zone Act 1995 ของฟลิปปนสไดกําหนดพื้นที่ที่
สามารถแปลงสภาพเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษไวแลวครอบคลุมพื้นที่ 30 Provinces ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปน
ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ที่มีอยูเดิม โดยพื้นที่ที่ประกาศนั้นโดยสวนใหญเปนพื้นที่ใน
เมืองชายทะเล นอกจากนี้ กฎหมายไดกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสําหรับ รัฐบาลกลาง 
องคกรปกครองทองถ่ิน หรือนิคมอุตสาหกรรมของเอกชนที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ Provinces ที่กําหนดไว
ในกฎหมาย ในการที่จะเสนอตอ Philippines Economic Zone Authority (PEZA) Board17 
พิจารณาเพื่อเสนอตอประธานาธิบดีใหประกาศเปลี่ยนสภาพพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษได  
 
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  Philippines Economic Zone Authority (PEZA) ซึ่งตั้งข้ึนตามกฎหมาย SEZ Act 
1995 จะมีฐานะเปนนิติบุคลลและมีหนาที่วางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแหงตามที่ได
กําหนดไวในกฎหมายในภาพรวม โดย PEZA จะตองดําเนินการจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่
จําเปน วางนโยบายและออกกฎระเบียบ กํากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งทําหนาที่
ประสานงานกับหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

                                                 
16 โดยนายจินตพันธุ ทังสุบุตร นิติกร 5 ฝายพัฒนากฎหมาย 
17 The Philippines Economic Zone Authority อยูภายใตการดูแลของ Department of Trade and Industry 
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  สําหรับในแตละเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น PEZA มีอํานาจที่จะจัดตั้งหนวยงานยอยขึน้มา
บริหารและจัดการเขตเศรษฐกิจนั้นเปนการเฉพาะก็ได และแตงตั้งผูบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษในแตละ
เขตเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการโดยเฉพาะดวยก็ได แตหนวยงานยอยดังกลาวจะยังคงมีฐานะเปนสวน
หนึ่งของ PEZA  
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  ตามกฎหมาย SEZ Act 1995 นั้น PEZA ในฐานะองคกรซึ่งมีหนาที่ในการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีรายไดในการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
  4.1 ทรัพยสินซึ่งรับโอนมาจาก Export Processing Zone Authority ซึ่งถูกเลิกโดย
ผลของกฎหมาย SEZ Act 
  4.2 เงินสนับสนุนรายป และรายไดจากทรัพยสินของ Export Processing Zone, 
Industrial Estate หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอื่นที่โอนมารวมกับ PEZA  
  4.3 รายไดจากคาเชาอสังหาริมทรัพย คาเชาลวงหนา และรายไดจากทรัพยสินอื่นของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษคาธรรมเนียมและรายไดจากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ของ PEZA ซึ่งรวมถึงการ
ออกพันธบัตรทั้งในประเทศและตางประเทศ  
  4.4 คาธรรมเนียมการดําเนินการตางๆ ตามที่ PEZA ประกาศกําหนด 
 
  นอกจากรายไดเหลานี้แลว ประธานาธิบดีมีอํานาจตาม SEZ Act ในการที่จะใหเงิน
ลวงหนาแก PEZA ได โดยเงินดังกลาวจะเบิกจากงบประมาณของ Office of the President 
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่กฎหมาย SEZ Act ของฟลิปปนสไดกําหนดพื้นที่ที่สามารถแปลงสภาพเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษไวอยูแลวซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่เปนเขตเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ อยูเดิม ฟลิปปนสจึงมี
ปญหาในเรื่องการไดมาซึ่งที่ดินนอย แตในกรณีที่รัฐบาลกลางหรือองคกรทองถ่ินตองการใหพ้ืนที่ใด
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม รัฐบาลหรือองคกรทองถ่ินดังกลาวสามารถเสนอตอ Philippines 
Economic Zone Authority (PEZA) Board18 เพ่ือพิจารณาและเสนอตอประธานาธิบดีใหประกาศ
เปลี่ยนสภาพพื้นที่ดังกลาวเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเวนคืนที่ดินดังกลาวนั้นไดตามกฎหมายเวนคืน 
ในการนี้ใหถือวาการเวนคืนเพื่อใชที่ดินเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเปนการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน
สาธารณะ (Public Purpose) 
 
  สําหรับในกรณีที่เอกชนตองการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นใหมนั้น แมวาเอกชนจะ
สามารถดําเนินการขอให PEZA พิจารณาใหที่ดินของตนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษไดก็ตาม แตเอกชน

                                                 
18 The Philippines Economic Zone Authority อยูภายใตการดูแลของ Department of Trade and Industry 
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ตองดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินเองโดยไมสามารถขอให PEZA ใชอํานาจรัฐเพื่อเวนคืนที่ดินไดแต
อยางใด 
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  ผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย SEZ 
Act 1995 ดังนี ้
  6.1 ไดรับการยกเวนภาษีตามประมวลรัษฎากร 
  6.2 สิทธิประโยชนทางการเงินและภาษีตามกฎหมายตางๆ 
  6.3 สามารถขอ Residential Visa และ Work Permit สําหรับผูบริหารตางชาติได
งายขึ้น 
  6.4 สามารถนํากําไรที่เกิดขึ้นในประเทศฟลิปปนสออกนอกประเทศไดงายขึ้น 
  6.5 เอกชนสามารถประกอบธุรกิจ Shipping ไดงายขึ้น เนื่องจาก PEZA จะเปนผู
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมการประกอบธุรกิจ Shipping 
  6.6 PEZA จะเปนผูดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอมแทนองคกรของรัฐอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ PEZA กําหนด 
  6.7 การจัดตั้งหรือเลิกธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดําเนินการกับ PEZA ได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ PEZA กําหนด 
  6.8 PEZA มีอํานาจที่จะรับรองถิ่นกําเนิดของสินคาไดเองตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดย Department of Trade and Industry หรือ Department of Finance 
 
7. เง่ือนไขการประกอบกิจการ 
 

กฎหมาย SEZ Act 1995 มิไดกําหนดเง่ือนไขในการเขาประกอบกิจการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไวแตอยางใด แตกําหนดให PEZA มีอํานาจในการที่จะออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได นอกจากนี้ กฎหมาย SEZ Act 1995 ยังให
อํานาจ PEZA ในการออกใบอนุญาติการประกอบกิจการตางๆ ซึ่งตองขออนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ 
ดวย 
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III 
 

Aqaba Special Economic Zone Authority Law 
จอรแดน19 
   

 
1. ความเปนมา 
 
  ประเทศจอรแดนเปนประเทศแรกๆ ในกลุมประเทศตะวันออกกลางที่เร่ิมนโยบาย
สงเสริมการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ  ในชวงป 1980 รัฐบาลของจอรแดนไดเร่ิมจัดตั้งเขตนิคม
อุตสาหกรรมขึ้นในประเทศโดยมี Jordan Industrial Estate Corporation เปนผูบริหารจัดการซึ่ง
ประสบความสําเร็จในการสรางนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ ของจอรแดน  อยางไรก็ดี การจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมยังมีขอจํากัดวาอุตสาหกรรมที่สามารถดําเนินการไดภายในนิคมโดยสวนใหญจะเปน
อุตสาหกรรมหนัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไมสามารถที่จะดําเนินการไดภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรม  ในป 1999 รัฐบาลจอรแดนจึงไดมีแนวคิดในการที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนใหม
ซึ่งมีลักษณะผสมผสานกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภท เชน การทองเท่ียว การธนาคาร เทคโนโลยี 
และการบริการอื่นๆ และไดออกกฎหมาย Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law 
No. 32 for the Year 2000) เพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกลาว  
 
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  กฎหมาย Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law No. 32 for the 
Year 2000) กําหนดเขตพื้นที่บริเวณเมือง Aquaba  เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมิไดกําหนดขอบเขต
ของพื้นที่ (Parameter) ไวอยางชัดเจน แตใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการกําหนดขอบเขตที่
ชัดเจนโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Gazette) 
 
  สําหรับสาเหตุที่รัฐบาลจอรแดนเลือกพ้ืนที่บริเวณเมือง Aquaba เปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก็เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูบริเวณปากอาว Aquaba อันเปนเสนทางขนสงทางน้ําที่สําคัญของ
จอรแดนและมีภูมิทัศนที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยว นอกจากนี้ เมือง Aquaba ยังตั้งอยูใกล
ชายแดนอิสราเอลและอิยิปตซึ่งเปนประเทศคูคาที่สําคัญของจอรแดนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 โดยนายจินตพันธุ ทังสุบุตร นิติกร 5 ฝายพัฒนากฎหมาย 
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3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  กฎหมาย Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law No. 32 for the 
Year 2000) มีลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะพื้นที่ โดยกําหนดใหมีผลใชบังคับภายในเขตพื้นที่บริเวณ
เมือง Aqaba ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเทานั้น มิไดบังคับใชทั่วประเทศจอรแดนแตอยางใด 
 
  สําหรับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น Aqaba SEZ Authority Law ได
กําหนดใหมีการจัดตั้ง Aqaba Special Economic Zone Authority ข้ึนเพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีอํานาจในการบริหารจัดการการเงินของตนเอง 
(Financial and Administrative Autonomy) และมีหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี ้
  3.1 เปนองคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Aqaba และมีเปนเจาหนาที่
ผู รับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยผังเมือง การปกครองทองถ่ิน คุมครองสิ่งแวดลอมและการใช
ทรัพยากร สุขอนามัย ศุลกากร ภาษีอากร แรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
  3.2 จัดทําแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ Aqaba 
  3.3 กําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนและกํากับดูแลการลงทุนใน Aqaba 
  3.4 ทําหนาที่ประสานงานกับองคการของรัฐอื่นๆ 
 
  เพ่ือใหการทําหนาที่ในฐานะองคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของ Aqaba 
SEZ Authority เปนไปไดโดยไมมีความซ้ําซอนกับองคกรปกครองทองถ่ินอื่นๆ ที่มีเขตอํานาจในเมือง 
Aqaba  กฎหมายจึงกําหนดใหโอนอํานาจ ทรัพยสิน และบุคคลากรของ Aqaba Region Authority 
และ Municipality of Aqaba มารวมเขาเปนสวนหนึ่งของ Aqaba SEZ Authority  นอกจากนี้ 
กฎหมายยังบัญญัติใหโอนทรัพยสินและบุคคลากรของ Jordan Free Zone Corporation และ Jordan 
Industrail Estate Corporation ที่อยูในพื้นที่ Aqaba อันเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษใหแก Aqaba SEZ 
Authority อีกดวย 
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  Aqaba SEZ Authority มีรายไดตามกฎหมายดังตอไปนี ้
  4.1 เงินที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณประจําปของรัฐบาล 
  4.2 คาธรรมเนียม ภาษี หรือเงินไดอ่ืนจากการดําเนินการตามกฎหมาย 
  4.3 คาธรรมเนียมจากการใหบริการอื่นใด 
  4.4 คาปรับตามกฎหมายตาง ๆ 
  4.5 เงินกูยืม 
  4.6 เงินบริจาค เงินสนับสนุนที่ได รับจากตางประเทศโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี
 
 



สรุป Special Economic Zone Laws ของตางประเทศ  โดยฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 16 
   

5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  กฎหมาย Aqaba SEZ Authority Act กําหนดใหที่ดินของรัฐซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลัง (Public Tresury) โอนกรรมสิทธิ์ไปเปนของ Aqaba SEZ Authority เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย Aqaba SEZ Authority สามารถนําที่ดินดังกลาวมา
พัฒนาหรือใหเชาไดเปนระยะเวลาไมเกิน 50 ป โดยไมสามารถนําที่ดินดังกลาวออกขายได แตในกรณี
ที่เปนที่ดินของรัฐที่กระทรวงการคลังมิไดถือกรรมสิทธิ์นั้น Aqaba SEZ Authority จะไดรับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกลาวโดยผลของกฎหมาย Aqaba SEZ Authority Act 
 
  สําหรับที่ดินของเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กฎหมายมิไดใหอํานาจในการ
เวนคืนที่ดินของเอกชนแก Aqaba SEZ Authority แตใหอํานาจในการเปนผูควบคุมดูแลและจัดการ
ตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารแทน โดย Aqaba SEZ Authority มีอํานาจในการที่
จะออกกฎระเบียบตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคารเพื่อใชบังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเปนการ
เฉพาะได 
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  สําหรับสิทธิประโยชนของผูประกอบการภายใน Aqaba Special Economic Zone 
นั้น กฎหมาย Aqaba SEZ Authority Act กําหนดใหผูประกอบการไดรับยกเวนภาษีดังตอไปนี ้
  6.1 ภาษีศุลกากรและภาษีนําเขาอ่ืนๆ 
  6.2 ภาษีที่ดินและอาคารที่จําเปนสําหรับการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
  ทั้งนี้ภาษีที่ไดรับการยกเวนดังกลาวไมรวมถึงภาษีในรูปแบบอื่นอันพึงตองเสียใหแก
องคกรของรัฐอื่นใด เชน คาธรรมเนียมในการใหบริการตางๆ ภาษีการคาที่ดิน ภาษียานพาหนะ และ
ภาษีอ่ืนใดที่ Aqaba Special Economic Zone Authority มีอํานาจกําหนดเรียกเก็บไดตามกฎหมาย 
 
  นอกจากสิทธิประโยชนทางภาษีแลว กฎหมายฉบับนี้ยังใหสิทธิประโยชนในรูปแบบ
อ่ืนๆ แกผูประกอบธุรกิจใน Aqaba อ่ืน เชน การยกเวนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การขอ Visa 
ใหแกพนักงาน หรือการขออนุญาตตามกฎหมายอื่นๆ โดยผูประกอบธุรกิจสามารถที่จะขออนุญาต 
Aqaba SEZ Authority ไดโดยตรงอันมีผลใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
 
7. เง่ือนไขการประกอบกิจการ 
 
  กฎหมายฉบับนี้ กําหนดใหการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิด ไมวาจะ
ดําเนินการโดยชาวจอรแดนหรือชาวตางประเทศจะตองไดรับการอนุญาตจาก Aqaba SEZ Authority 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ Aqaba SEZ Authority กําหนด ทั้งนี้ เพ่ือให Aqaba SEZ 
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Authority สามารถควบคุมประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาได 
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IV 
 

Administration of Free Trade-Industrial Zones 
อิหราน20 

   
 
1. ความเปนมา 
 
  สาธาณรัฐอิสลามอิหรานไดจัดทําแผนฟนฟูและปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
ข้ึนภายหลังส้ินสุดสงครามกับอิรัก โดยใชระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open economy) แทนการ
พ่ึงตนเองอยางเครงครัดที่ใชมาแตเดิม ในการนี้ อิหรานไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับเขตการคาเสรีหรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษมาประยุกตใชดวย โดยรัฐสภาแหงอิหราน (Iranian Parliament) มีมติเห็นชอบ
กฎหมายวาดวยเขตการคาเสรี (Free Zones Act) ในป ค.ศ. 1993 เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรีข้ึนใน
ดินแดนของอิหรานจํานวน 3 แหง ประกอบดวย Kish Island, Qeshm Island และ Port of 
Chabahar โดยทั้งสามเขตดังกลาวไดรับการประกาศใหเปนเขตการคาเสรีที่จะอยูภายใตกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับที่บัญญัติข้ึนเพื่อบังคับใชในเขตดังกลาวเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องที่
เก่ียวกับการนําเขาและสงออกซึ่งสินคาและเครื่องอุปโภคบริโภค การลงทุน การประกันภัย การธนาคาร 
แรงงาน และการจางงาน เปนตน   
 
  นอกจากเขตการคาเสรีทั้งสามแหงดังกลาวแลว อิหรานยังไดจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zones) ข้ึนอีก 21 แหง เชน Petrochemical Special Economic Zone, 
Mines and Metals Special Economic Zone, Pars Special Economic Energy Zone, Shiraz 
Electric and Electronics Special Economic Zone เปนตน  
 
  มีขอสังเกตวา เขตเศรษฐกิจพิเศษ 21 แหง ดังกลาวนั้น เทียบไมไดกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศอื่น โดยเปนเพียงเขตที่ถูกกําหนดใหรองรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่งเปนการเฉพาะ เชน เทคโนโลยี อุตสาหกรรม เปนตน ผูประกอบการยังคงตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ของทองถ่ินและของรัฐที่เก่ียวของกับการขออนุญาตตาง ๆ เชน การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน การขายปลีก การธนาคาร การจัดทํา
ประกันภัยในกิจกรรมตางๆ การจัดทําประกันสังคม การจางแรงงาน การขอวีซาเขาประเทศ ฯลฯ และ
ไดรับยกเวนเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการยกเวนภาษีอากรในการนําเขาและสงออกซึ่ง
สินคาเทานั้น  แตเขตการคาเสรีของอิหรานจะมีลักษณะเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศอื่น 
โดยมีองคกรบริหารจัดการเขตการคาเสรีโดยเฉพาะ และผูประกอบการจะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ หลาย
ประการ  
 

                                                 
20 โดยนางสาวชนนันท ศรีทองสุข นิติกร 5 ฝายพัฒนากฎหมาย 
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2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเขตการคาเสร ี
 
  การกําหนดพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งใหเปนเขตการคาเสรีในอิหรานเปนไปตาม The Law on 
the Administration of Free Trade-Industrial Zones โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดจัดตั้งเขตการคา
เสรีข้ึน ๓ แหง ไดแก  

- Kish Island : พ้ืนที่ในเขตนี้มีลักษณะเปนเกาะ แตไมทราบจํานวนพื้นที่ที่     
แนนอน 

- Qeshm Island : คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหใชพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะ Qeshm แตไมเกิน 300 ตารางกิโลเมตร เปนเขตการคาเสรี แตไมทราบ
จํานวนพื้นที่ที่แนนอน 

- Port of Chabahar : พ้ืนที่ที่ใชเปนเขตการคาเสรีจะอยูบริเวณทาเรือของ 
Chabahar มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 140 ตารางกิโลเมตร โดยในบริเวณดังกลาวมี
การจัดสรรที่ดินออกเปน 9 สวน ขนาดใหญเล็กแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ       
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรมขนาดใหญ 70 ตารางกิโลเมตร      
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไรมลภาวะ 30 ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมทางทะเล 1 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมหองเย็นและคลังสินคา 1.6 ตารางกิโลเมตร เปนตน 

 
3. การบริหารจัดการเขตการคาเสร ี
 
  การบริหารจัดการเขตการคาเสรีของอิหรานเปนไปตาม The Law on the 
Administration of Free Trade-Industrial Zones โดยกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหการบริหาร
จัดการในเขตการคาเสรีของอิหรานอยูภายใตการควบคุมกํากับของสภาเขตการคาเสรี (High Council 
of Free Zone) ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ และขาราชการระดับสูง เชน 
กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม ผูอํานวยการธนาคารกลาง (Director of Central Bank) เปนตน โดย
สภาดังกลาวจะมีเลขาธิการสภาฯ ซึ่งไดรับแตงตั้งโดยประธานาธิบดีทําหนาที่ในการประสานความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในเขตการคาเสรี 
 
  ในแตละเขตการคาเสรีจะมีองคกรหนึ่ง (Free Zone Authority “FZA”) ซึง่ทาํหนาทีใ่น
การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการภายในเขตฯ โดยองคกรดังกลาวจะมีลักษณะเปนบรรษัท
และมีฐานะเปนนิติบุคคล แตละ FZA จะมีคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) 
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 3-5 คน ซึ่งไดรับแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยจะมีประธาน
กรรมการบริหาร 1 คน ทําหนาที่เสมือนผูบริหารสูงสุดและกรรมการผูจัดการในองคกรดังกลาว องคกร
นี้จะมีหนาที่ในการบริหารจัดการภายในเขตฯ นอกจากนี้ องคกรรัฐบาลอื่นๆ และสวนบริหารทองถ่ิน
ตองประสานงานและดําเนินกิจกรรมภายในเขตฯภายใตการควบคุมกํากับของ FZA  
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  นอกจากนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
FZA มีอํานาจในการจัดตั้งบริษัทลูกข้ึนเพื่อชวยดําเนินงานภายในเขตฯได ซึ่งบริษัทลูกที่ตั้งข้ึนนี้ไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมกํากับองคกรของรัฐ แตตองจดทะเบียนและจัดตั้ง
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลกฎหมายพาณิชยของอิหราน 
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตการคาเสร ี
 
  ในการดําเนินงานของ FZA ไดรับงบประมาณจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณประจําปใหแก FZA เพ่ือนําไปใชจายในการบริหารจัดการตามที่กําหนดไวในแผนการใช
จายประจําป (Annual Budget) ที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว นอกจากนี้ FZA ยังมีอํานาจ
ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาศัยอยูภายในเขตการคาเสรีได เพ่ือนํา
เงินที่ไดดังกลาวมาใชเปนคาใชจายในการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ การติดตอส่ือสาร การจัดใหมี
การศึกษา และการจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกผูที่อาศัยและผูประกอบกิจการในเขตฯดวย ทั้งนี้ การ
จัดเก็บดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน 
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตการคาเสรี 
 
  โดยที่การกําหนดเขตการคาเสรีทั้งสามเขตดังกลาวเปนการประกาศกําหนดเขต
ครอบคลุมแนวเขตเดิมที่มีอยู ดังนั้น ที่ดินในเขตการคาเสรีจึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดย
ในสวนที่เปนที่ดินของรัฐนั้น ตามกฎหมาย Bylaw on the Use of Land and Other National 
Resources in the Free Trade-Industrial Zones ไดกําหนดให FZA มีอํานาจในการบริหารจัดการ
ที่ดินในเขตทั้งหมด ไมวาจะเปนการอนุญาตใหใชที่ดิน การทําสัญญาซื้อขายที่ดิน การทําสัญญาใหเชา
ที่ดิน เปนตน   สําหรับที่ดินที่เปนของเอกชนอยูเดิมนั้น FZA จะไมเขาไปมีสวนในการบริหารจัดการ 
แต FZA มีอํานาจในการกําหนดลักษณะของการใชที่ดินภายในเขตฯใหเปนไปตามกรอบที่ FZA 
กําหนดไว 
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตการคาเสรี 

 
การประกอบกิจกรรมในเขตการคาเสรี ผูประกอบการและนักลงทุนจะไดรับสิทธิ

ประโยชนตางๆ ดังนี้ 
- นักลงทุนตางชาติที่ประสงคจะประกอบธุรกิจและจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบ

ธุรกิจภายในเขตฯสามารถจัดตั้งบริษัทตางชาติไดโดยไมถูกจํากัดจาํนวนผูถือหุนที่
เปนชาวตางชาต ิ

- มีสิทธิในการสงเงินทุนหรือผลกําไรออกนอกประเทศไดอยางเสรี 
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- มีสิทธิที่จะเชาที่ดินไดในราคาถูกและสามารถถือครองสิ่งกอสรางตางๆ ที่สรางข้ึน
ในที่ดินที่ไดเชาจาก FZA ได 

- ไดรับยกเวนภาษีทุกชนดิสําหรับการประกอบกิจการใน 15 ปแรก 
- หากเปนการเขามาในเขตโดยตรง (Direct Entry) โดยผานทางจุดตรวจของเขต

การคาเสรี (Authorized point of entry or exit) ผูประกอบการไมตองขอวีซา 
- ผูประกอบการสามารถเปดสํานักงานใหญ สํานักงานสาขาของธนาคารหรือสถาบัน

การเงินตางชาติไดไมวาการเปดสํานักงานดังกลาวจะมีชาวอิหรานรวมทุนดวย
หรือไม 

- ไมมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
- สามารถโอนเงินตราตางประเทศหรือเงินตราในประเทศ (Iranian Rials) ไปยัง

ตางประเทศได เปนตน   
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V 
 

Dubai Technology, Electronic Commerce  
and Media Free Zone 

รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส21 
   

 
1. ความเปนมา 
 
  ดูไบมีพ้ืนที่ประมาณ 3,885 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดวาเปนรัฐ (Emirate) ที่ใหญเปน
อันดับสองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (United Arab Emirates) มีประชากรประมาณ 674,101 คน 
ปจจุบันดูไบกลายเปนเมืองแหงศูนยรวมความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในเขตภูมิภาคและ
ระหวางประเทศดวย เนื่องจากดูไบประกอบดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 7 แหง และมีจํานวนถึง 6 
แหงที่ประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก ไดแก 
  1. Dubai Airport Free Zone (DAFZ) เปนเขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียง
กับสนามบิน ดังนั้นกิจกรรมทางธุรกิจจึงถูกจํากัดเฉพาะกิจกรรมที่กอใหเกิดผลประโยชนสูง (high 
value) และสามารถเขาถึงตลาดไดอยางรวดเร็ว 
  2. Dubai Cars & Automotive Zone (DUCAMZ) มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการ
สงออกรถยนตที่ใชแลวไปยังประเทศแถบอาเซียนและแอฟริกาซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีความตองการ
รถยนตเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง DUCAMZ มีพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร และตั้งอยูในบริเวณที่สามารถ
เดินทางไปยังสนามบินและทาเรือไดโดยสะดวก เนื่องจากเขตนี้สามารถขนถายรถยนตลงเรือหรือข้ึน
รถบรรทุกเพ่ือขนสงผานทางหลวงซึ่งเช่ือมตอกับประเทศเพื่อนบานในตะวันออกกลาง 
  3. Dubai Internet City (DIC) เปนศูนยรวมเทคโนโลยีของการสื่อสารแหงแรกของ
โลกที่อยูในบริเวณของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  4. Dubai Media City เปนศูนยรวมของธุรกิจดานการสื่อสารทั้งหมด เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหเทาทันกับวิวัฒนาการในปจจุบัน 
  5. Gold & Diamond Park เปนศูนยรวมการผลิตเครื่องประดับตางๆ โดยในเขตนี้
จะมีลักษณะพิเศษคือ ผูเชาพ้ืนที่จะไดรับผลประโยชนหลายประการ เชน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี ระบบความปลอดภัย ที่พักอาศัยและการอํานวยความสะดวกดานการขนสง 
เปนตน 
  6. Jebel Ali Free Zone เปนเขตที่ตั้งอยูใกลกับทาเรือที่ใหญที่สุดและเปนศูนยรวม
ใหญแหงการคาขายสินคาในเขตภูมิภาค 
 

                                                 
21 โดยนางสาวชนนันท ศรีทองสุข นิติกร 5 ฝายพัฒนากฎหมาย 
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  สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dubai Technology, Electronic Commerce and 
Media Free Zone นั้น เปนเขตเศรษฐกิจที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสารมวลชนตางๆ ซึ่งไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย Dubai Technology, Electronic Commerce and Media Free Zone Law No.1 of 
2000  
 
2. ขนาดพื้นทีแ่ละลักษณะทางกายภาพของเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
 
  สําหรับพื้นที่ของเขต Dubai Technology, Electronic Commerce and Media 
Free Zone นั้น จะมีประมาณ 37,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในเขตจะมีทั้งพ้ืนที่ในสวนที่เปนสํานักงานที่
เปดใหผูประกอบการเชาและในสวนที่เปนพื้นที่ดินวางเปลาเพ่ือใหผูประกอบการเขาไปพัฒนาและ
กอตั้งองคกรธุรกิจดวย โดยธุรกิจหรือกิจกรรมที่ดําเนินการในเขตฯนี้จะมุงเนนกิจการดานเทคโนโลยี    
สารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การสื่อสารมวลชน และธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ ทั้งนี้ เพ่ือให 
Dubai เปนศูนยกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศแหงตะวันออกกลาง (Middle East) 
 
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น กฎหมายกําหนดใหจัดตั้ง The Free Zone 
Authority ข้ึนประกอบดวยประธานกรรมการ (Chairman) ผูจัดการทั่วไป (Director general) และ
สวนงานบริหาร (Executive body) โดยประธานกรรมการและผูจัดการทั่วไปจะไดรับการแตงตั้งจาก
เจาผูครองนครดูไบ (The Ruler of Dubai) ในการนี้ ประธานกรรมการจะทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การดําเนินการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการและบริหารจัดการในเขตฯ เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งออกระเบียบ
พิเศษเกี่ยวกับการคัดเลือก การแตงตั้ง สิทธิและหนาที่ของพนักงานที่จะเขามาทํางานในสวนงานบริหาร
ของ Free Zone Authority ดวย  
 
  The Free Zone Authority นั้นไดจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําหนาที่ในการ
กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ (ศึกษาวิจัยและเสนอความเห็นตอรัฐบาลอัน
เก่ียวกับกฎหมาย) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหดูไบเปนศูนยกลางของเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร ตลอดจนมีหนาที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตดําเนินงานและให
ความชวยเหลือแกองคกรทางธุรกิจตางๆ ที่เขามาดําเนินงานในเขตฯ กอตั้งองคกรทางธุรกิจตางๆ ไม
วาจะเปนองคกรที ่Free Zone Authority ดําเนินการเองหรือดําเนินงานรวมกับองคกรอื่นในเขตฯ การ
จัดโครงสรางภายในตางๆ การจัดใหไดมาซึ่งการบริการตางๆ การอํานวยความสะดวกดานการสื่อสาร 
การจัดเก็บอากรและคาธรรมเนียมการใหบริการตางๆ เปนตน 
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4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
 
  ในกฎหมายไมไดกําหนดเรื่องที่มาของรายไดของ Free Zone Authority ไวอยาง
ชัดเจน แตไดกําหนดใหอํานาจแก Free Zone Authority ในการจดัเก็บคาธรรมเนียมจากการ
ใหบริการตางๆ ที่จัดหาใหแกผูดาํเนินธุรกิจ ผูประกอบการ หรือนักลงทุนได 
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่เปนการประกาศกําหนดเขตครอบคลุมแนวเขตเดิมที่มีอยู ดังนั้น ที่ดินในเขตการ
เศรษฐกิจพิเศษจึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดยในสวนที่เปนที่ดินของรัฐนั้น Free Zone 
Authority จะมีอํานาจในการบริหารจัดการที่ดินในเขตทั้งหมด 
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  การประกอบกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น นอกจากผูดําเนินธุรกิจและนักลงทุน
จะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม (ไมจํากัดจํานวนและไมคํานึงถึงสัญชาติของผูถือหุน) ใน
รูปแบบของ Free Zone Establishment (FZT) หรือจัดตั้งบริษัทสาขาหรือสํานักงานตัวแทนในเขต 
FZ ไดแลว ผูดําเนินธุรกิจและนักลงทุนยังไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ดังตอไปนี ้

• ผูดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมในเขตฯสามารถนําผลิตภัณฑ สินคา และการ
บริหารตาง ๆ จากแหลงอ่ืนเขามาในเขตฯได เวนแตสินคาหรือบริการดังกลาว
เขาขายเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในแขนงตางๆ หรือผลิตภัณฑที่ถูก
ตอตานจากอาหรับ รวมทั้งสินคา บริการและผลิตภัณฑที่ถูกหามนําเขาโดย
กฎหมายอื่นๆ ของอาหรับดวย 

• ผลิตภัณฑที่จัดซื้อ ผลิต หรือพัฒนาในเขตฯ รวมทั้งผลิตภัณฑที่สงวนไวหรือ
ใชเปนสวนหนึ่งในการประกอบรวมเขากับผลิตภัณฑที่ผลิตในเขตฯจะไดรับ
ยกเวนภาษีศุลกากร และจะไมถูกเรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมอื่น
เมื่อมีการสงออก 

• องคกรทางธุรกิจรวมทั้งพนักงานในองคกรจะไดรับยกเวนภาษีทุกประเภทซึ่ง
รวมถึงภาษีเงินไดที่เกิดจากรายไดที่ไดมาในการดําเนินงานในเขตฯ 

• ไดรับการยกเวนและผอนปรนจากการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการสงมอบ
หรือการโอนเงินทุน เงินรายได เงินรางวัล ออกนอกประเทศเปนเวลา 50 ป 

• สินทรัพยหรือกิจกรรมจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายและจะไมอยู
ภายใตมาตรการอันถือเปนการขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ตลอดระยะเวลาที่ดําเนิน
กิจกรรมในเขตฯ 
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• การจางแรงงานเปนไปอยางเสรี 
• การดําเนินงานขององคกรธุรกิจหรือพนักงานจะไมอยูภายใตบังคับของ

กฎหมายอื่นใดของรัฐดูไบ  
 
7. เบ็ดเตล็ด 
 
  สําหรับขอพิพาทหรือขอโตแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตฯนั้น กฎหมายไดใหอํานาจ
แกเจาผูครองนครในการจัดตั้งศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาขอพิพาท
และขอโตแยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรธุรกิจตางๆ ภายในเขตฯได ทั้งนี้ ไมวาคูกรณีใน
ขอพิพาทดังกลาวจะอยูในหรือนอกเขตฯก็ตาม 
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VI 
 

Special Economic Zone in the Kaliningrad Region 
สหพันธรัฐรัสเซีย22 

   
 
1. ความเปนมา 
 
  ในป ค.ศ. 1996 นั้น Russian State Duma ไดออกกฎหมาย The Law on the 
Special Economic zone in the Kaliningrad Region ข้ึนเพื่อกําหนดใหใชพ้ืนที่ในมณฑล 
Kaliningrad เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือกระตุนระบบเศรษฐกิจของรัสเซียโดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในตลาดของรัสเซียมากยิ่งข้ึน 
 
2. ขนาดพื้นทีแ่ละลักษณะทางกายภาพของเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
 
  The Federal Statute on the Special Economic zone in the Kaliningrad 
Region ไดกําหนดใหจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพ้ืนที่มณฑล Kaliningrad ทั้งหมด (ประมาณ 
150,000 ตารางกิโลเมตร) แตทั้งนี้พ้ืนที่ดังกลาวจะไมครอบคลุมพื้นที่ในสวนที่เปนที่ของกองทัพหรือ
พ้ืนที่ที่ใชในการประกอบกิจกรรมทางทหารและการปองกันประเทศ ตลอดจนพื้นที่ในสวนที่เปนไหล
ทวีปที่มีการประกอบอุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันและโครงการผลิตน้ํามันและกาซของรัฐบาลดวย 
 
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  สําหรับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑล Kaliningrad นั้น รัฐบาลแหง
สหพันธรัฐรัสเซียไดทําขอตกลง “Agreement on delimitating the matters of control and powers 
between the bodies of state authority of the Russian Federation and the bodies of state 
authority of the Kaliningrad Region” กับรัฐบาลของมณฑล Kaliningrad เพ่ือกําหนดขอบอํานาจ
ในการบริหารจัดการเขตฯ การควบคุมการประกอบกิจกรรมตางๆ ภายในเขตฯของรัฐบาลของมณฑล 
Kaliningrad ไวอยางชัดเจน 
 
  ขอตกลงดังกลาวนี้กําหนดใหหนวยงานของรัฐบาลกลางกับหนวยงานของรัฐบาล
มณฑล Kaliningrad (the Bodies of state authority) รวมกันพิจารณากําหนดหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐบาลมณฑล Kaliningrad ในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายในเขตฯ เชน การพิจารณาและออกกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตฯ การกําหนด
มาตรการในการสงผานสินคาภายในเขตฯ การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งศูนยกลางทางการ
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คาและศูนยกลางทางดานการเงิน การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การดูแลทรัพยสินของ
รัฐ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติตางๆ มาตรการรักษาความสงบเรียบรอย การพัฒนา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ เปนตน 
 
  สําหรับการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัสเซียนั้น The Federal 
Statute on the Special Economic zone in the Kaliningrad Region ไดกําหนดใหรัฐบาลของ
มณฑล Kaliningrad บริหารจัดการเขตฯรวมกับ “The Administration of the Kaliningrad 
Region” ซึ่งเปนองคกรเฉพาะที่ไดรับการจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายดังกลาว เพ่ือทําหนาที่ในการบริหาร
จัดการเขตฯและควบคุมการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในเขตฯใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย
แหงสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายของมณฑล Kaliningrad นอกจากนี้ Administration ยังมีอํานาจ
ในการทําสัญญากับนักลงทุนรัสเซียและนักลงทุนตางชาติที่เขามาประกอบกิจการภายในเขตฯ เขารวม
ประมูลในโครงการตางๆ เปนตน  
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพเิศษ 
 
  รายไดของ Administration จะไดรับจากเงินงบประมาณของรัฐ โดยรัฐบาลแหง
สหพันธรัฐรัสเซียจะเปนผูพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (the Federal State 
Programme for the Development of the Special Economic Zone) และจัดสรรงบประมาณ     
ประจําปใหแกมณฑล Kaliningrad เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ  
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่เปนการประกาศกําหนดเขตครอบคลุมแนวเขตเดิมที่มีอยู ดังนั้น ที่ดินในเขต
การเศรษฐกิจพิเศษจึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดยในสวนที่ เปนที่ดินของรัฐนั้น  
Administration จะมีอํานาจในการบริหารจัดการที่ดินในเขตทั้งหมด ไมวาจะเปนการอนุญาตใหใช   
ที่ดิน การทําสัญญาใหเชาที่ดิน เปนตน 
 
6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  การประกอบกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ดังนี ้

• การลงทุนและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ จะไดรับความคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมายแหงสหพันธรัฐ กฎหมายแหงมณฑล Kaliningrad   
ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศที่รัสเซียไดทําไวกับประเทศอื่น ๆ 

• ผูประกอบการสามารถเปดสาขาของธุรกิจภายในเขตฯได โดยไดรับอนุญาต
จาก Administration 

• การประกอบธุรกิจไมตองขอรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีที่กฎหมายกําหนด 
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• นักลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรและไดรับยกเวนภาษีอากร
และคาธรรมเนียมบางประการ 

• ในการสงผานสินคาผานเขตฯ จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมในการดําเนิน
กระบวนการตาง ๆ อันเกี่ยวกับการสงผานซึ่งสินคา 

• เงินไดที่เปนเงินตราตางประเทศจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได เปนตน 
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VII 

 
Special Economic Zone Zakarpattya 

สาธารณรัฐยูเครน23 
   

 
1. ความเปนมา 
 
  แตเดิมนั้นสาธารณรัฐยูเครนเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต (USSR) จนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในสหภาพโซเวียตในป คศ. 1991 สาธารณรัฐยูเครนจึงไดแยกตัว
ออกเปนรัฐอิสระ แตรัฐบาลของยูเครนในปจจุบันยังคงความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัสเซียอยูมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากสาธารณรัฐยูเครนยังคงตองอาศัยทรัพยากรตางๆ จากรัสเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงาน 
 
  ในระหวางอยูภายใตการปกครองของสหภาพโซเวียตนั้น สาธารณรัฐยูเครนยึดแนวคิด
ของมารกซมาใชในการปกครองประเทศ มีผลใหสาธารณรัฐยูเครนไมเปดรับการลงทุนหรือการคากับ
ประเทศอื่นๆ ซึ่งอยูนอกอิทธิพลของสหภาพโซเวียตมากนัก  ตอเมื่อสาธารณรัฐยูเครนไดแยกตัว
ออกเปนประเทศอิสระ รัฐบาลของยูเครนจึงมีแนวคิดที่จะใชการลงทุนทางตรง (FDI) จากตางประเทศ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แตโดยที่เง่ือนไขสังคม กฎหมาย และโครงสราง
พ้ืนฐานของสาธารณรัฐยูเครนยังคงมีขอจํากัดที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนจากตางประเทศอยูมาก และ
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ เหลานี้เพ่ือใหเกิดบรรยากาศการลงทุนที่เหมาะสมพรอมกันทั่วประเทศ
จะตองอาศัยเวลาและงบประมาณจํานวนมาก ทั้งยังเส่ียงตอการตอตานจากกลุมอนุรักษนิยม 
(Conservative)ที่อาจยังไมเห็นดวยกับนโยบายเปดเสรี (Economic Liberalisation) รัฐบาลของ
สาธารณรัฐยูเครนจึงเห็นวา ในระยะแรกนั้น การเปลี่ยนแปลงควรจํากัดอยูในพื้นที่เฉพาะสวนของ
ประเทศ เพ่ือที่รัฐบาลจะสามารถตรวจสอบและควบคุมผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไดโดยงาย 
โดยอาจพัฒนาพ้ืนที่ดังกลาวในรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่
แตกตางจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในประเทศยูเครน พรอมทั้งมีมาตรการเฉพาะตางๆ ใหแกผูที่ลงทุนและ
ดําเนินธุรกรรมในเขตพื้นที่นั้นเพื่อสรางส่ิงจูงใจและทดแทนขอดอยตางๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ยูเครน 
 
  จากแนวคิดดังกลาว ในป คศ. 1998 รัฐบาลของสาธารณรัฐยูเครนภายใตการนําของ
ประธานาธิบดี Leonid D. Kuchma จึงไดเสนอกฎหมายที่จะกําหนดใหพ้ืนที่ในเขตรัฐ 
Transcarpathian ซึ่งอยูทางตะวันตกของเมืองหลวง Kiev เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีรูปแบบ
การปกครองและการบริหารจัดการที่แตกตางจากพื้นที่ทั่วไปภายในประเทศเปนระยะเวลา 30 ป โดย
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รัฐบาลของสาธารณรัฐยูเครนจะรับรอง (State Guarantee) ที่จะใหความคุมครองแกสิทธิและทรัพยสิน
ตางๆ ของผูที่ลงทุนและประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดระยะเวลา 30 ป ในระยะแรกกลุม
การเมืองบางฝายไดคัดคานแนวความคิดของกฎหมายดังกลาว แตในที่สุด Supreme Council of 
Ukraine ก็ไดมีมติเห็นชอบกับรางกฎหมายดังกลาวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม คศ. 2001 
 
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
  กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 ของสาธารณรัฐยูเครน กําหนดใหตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Zakarpattya ข้ึนในรัฐ Transcarpathian โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งส้ิน 737,9 hectares  พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ Kazapattya ดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ 2 เขตเมืองเดิม อันไดแก เขตเมือง Uzhhorod และเขต
เมือง Mukachevo ซึ่งเปนเมืองการคาของสาธารณรัฐยูเครนและมีพรมแดนติดกับประเทศสโลวาเกีย
และประเทศฮังการี 
 
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya ตั้งอยูในเขตรัฐ Transcarpathian ซึ่งเปนเขต
การปกครองของ Transcarpathian State Administration กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 ของ
สาธารณรัฐยูเครน จึงกําหนดให Transcapthian State Administration และ Transcarpathian 
Regional Council ยังคงบทบาทในการควบคุมกิจกรรมตางๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya 
แตบทบาทของ State Administration และ Regional Council ตามกฎหมายฉบับนี้เปนบทบาทใน
ฐานะผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายทั่วไปของสาธารณรัฐยูเครน โดยในการบังคับการตามกฎหมาย
นั้นจะตองคํานึงถึงกฎหมายพิเศษที่ออกเพื่อใชบังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya เปนการ
เฉพาะดวย 
 
  ตามกฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 นั้น การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Zakarpattya นั้นจะเปนภาระหนาที่ของ Body of Economic Development (BED) ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดย 
State Administrator มีฐานะเปนนิติบุคคลภายใตกฎหมายของสาธารณรัฐยูเครน  BED โดยมีหนาที่
หลักในการใหคํายินยอมและรับผิดชอบทําสัญญากําหนดรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมตางๆ กับนัก
ลงทุนทุกรายที่จะเขามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya พรอมทั้งกํากับดูแลการดําเนินการ
ใหเปนไปตามรายละเอียดในสัญญาดังกลาวดวย 
 
  นอกจากอํานาจหนาที่ในการใหคํายินยอมในการลงทุนและทําสัญญากับนักลงทุนแลว 
BED ยังคงมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย ดังตอไปนี ้

 วางแผนและดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 จัดหาเงินทุนในการดําเนินงานจากแหลงเงินตางๆ ทั้งในและนอกประเทศ 
 จัดใหมีการฝกอบรมบุคคลากรภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของ
ประเทศยูเครน 

 จัดหาอุปกรณที่จําเปนและสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ดําเนินการตามกฎหมายในฐานะเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุมัติอนุญาตตามที่ State 

Administration และ Regional Council มอบหมาย 
 รับโอนที่ดินและใหเชาที่ดินและอาคารภายในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ 

 
เมื่อพิจารณาจากการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวใน

กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 แลว จะเห็นไดวา BED มิไดมีความเปนอิสระแตอยางใด State 
Administration ยังคงเปนผูบริหารจัดการที่แทจริงของเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya ทั้งทางตรง
และทางออม 
 
4. รายไดขององคกรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
  กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 ของสาธารณรัฐยูเครนมิไดระบุถึงทรัพยสินหรือรายได
ของ BED ไวแตอยางใด แตการใหอํานาจ BED ในการอนุมัติอนุญาตใหลงทุนและทําสัญญาใหเชา
ที่ดินและอาคารแกนักลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหเขาใจไดวา รายไดหลักของ BED นาจะมา
จากการสนับสนุนของรัฐบาลและรายไดจากการใหเชาที่ดินและอาคาร 
 
5. การไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
  โดยที่แนวคิดของมารกซอันเปนแนวคิดพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐยูเครนแตเดิม
นั้นปฏิเสธหลักกรรมสิทธิ์ของปจเจกบุคคล ที่ดินในประเทศยูเครนทั้งหมดจึงเปนที่ดินของรัฐ กฎหมาย
จัดตั้ง SEZ จึงไมไดกําหนดเรื่องการเวนคืนที่ดินในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษไวแตอยางใด แต
กําหนดให State Administration ซึ่งเปนผูดูแลที่ดินของรัฐทั้งหมดในเขตรัฐนั้นมีอํานาจทําสัญญาโอน
ที่ดิน โครงสรางพ้ืนฐาน และทรัพยากรทองถ่ิน (Natural Resources of Local significant) ใดๆ 
ที่ตั้งอยูภายในเขตอํานาจของ State Administration ใหแก BED ซึ่งเปนองคกรบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya 
 
  เมื่อ BED ไดรับโอนที่ดินดังกลาวโดยผลของกฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 แลว 
BED มีอํานาจที่จะนําที่ดินหรืออาคารภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหนักลงทุนเชา ภายในขอบอํานาจที่
องคกรทองถ่ินกําหนด (Within the authority limits granted by the bodies of local self-
government) ซึ่งในกรณีนี้ไดแก Transcarpathian Regional Council 
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6. สิทธิประโยชนของผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
  เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Kazarpattya 
กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 จึงไดกําหนดมาตรการจูงใจทางภาษีไว ดังตอไปนี ้

 ภาษีรายไดในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีอัตรา 20% ในขณะที่ภาษีรายไดในเขตพื้นที่
อ่ืนๆ ของประเทศยูเครนมีอัตรา 30% 

 รายไดที่ เกิดขึ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษของผูที่มิไดมี ถ่ินฐานในยูเครน (Non-
Resident) จะถูกประเมินภาษีเพียง 2/3 

 ยกเวนภาษีศุลกากรและภาษีอ่ืนสําหรับการนําเขาสินคาหรือส่ิงของอื่นใดเพื่อใช
ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยกเวนภาษีสําหรับการสงออกสินคาที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
นอกจากมาตรการทางภาษีดังกลาวแลว กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 ยังกําหนดใหผู

สงออกสินคาที่ผลิตภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือผูลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษไดรับยกเวนไมตอง
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศที่ไดจากการขายสินคาหรือใหบริการดังกลาวเปนเงินสกุลทองถ่ินอีก
ดวย 
 
  สําหรับการอํานวยความสะดวกดานการเดินทางเขาเมือง นั้น กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 
2001 ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีของยูเครนในการออกกฎระเบียบพิเศษสําหรับการเขาออกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสําหรับใชบังคับแกชาวตางชาติและชาวยูเครน 
 
7. เง่ือนไขการประกอบการ 

 
  กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 2001 บัญญัติไวอยางแจงชัดวา นักลงทุนสามารถประกอบ  
ธุรกรรม (Business Activities) ไดทุกชนิดภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย
ของยูเครน และไดระบุไวอยางแจงชัดมิใหมีการจัดตั้งสถานท่ีเลนการพนัน (Casino) ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
  แมวากฎหมายจัดตั้ง SEZ ดังกลาวจะมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกการ
ลงทุน (Screening Process) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไวก็ตาม แตกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหนัก
ลงทุนที่ตองการลงทุนหรือประกอบกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองไดรับคํา
ยินยอมจาก BED ซึ่งจะใหคํายินยอมในรูปของสัญญาซึ่งอาจกําหนดเงื่อนไขในการประกอบกิจกรรมไว
แตกตางกันในแตละรายก็ไดตามแตที่ BED เห็นสมควร พรอมทั้งกําหนดใหองคกรธุรกิจที่จัดตั้งข้ึนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองไมมีสาขาหรือสํานักงานยอยอยูภายนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษดวย 
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8. เบ็ดเตล็ด 
 
  ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางนักลงทุนและองคกรของรัฐที่เก่ียวของกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กฎหมายจัดตั้ง SEZ ป 
2001 กําหนดใหนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูการพิจารณาของศาลยูเครน แตในกรณีที่เปนขอพิพาทใน
เร่ืองเก่ียวกับการเลิกกิจการหรือขอพิพาทอื่นใดระหวางเอกชนแลว กฎหมายดังกลาวกําหนดใหคู
ความสามารถตกลงนําประเด็นขอพิพาทดังกลาวใหอนุญาโตตุลาการตางประเทศชี้ขาดได 
 
 
 

   


