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คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อประโยชน์ส�ำหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนใน

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาขึ้น โดยเป็น
พื้นที่ชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันมี 10 พื้นที่
ในจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส
คู ่ มื อ ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดต่ า งๆ ของเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง10 จังหวัด มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิและ
ประโยชน์ ตลอดจนการให้บริการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop
Service)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอขอบคุณส�ำหรับ
ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กรมสรรพากร การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ทั้ง 10 จังหวัดข้างต้นที่ ให้ข้อมูลประกอบในการจัดท�ำคู่มือนี้
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ก า ร ล ง ทุ น ใ น เ ข ต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิ
เ
ศษ
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่
บริ เ วณชายแดนที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในภู มิ ภ าค

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2553-2557) มูลค่าการค้าชายแดนของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านข้างต้นทั้ง 4 ประเทศมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท และ
มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นในสิ้ น ปี 2558 ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ประเภทศู น ย์
กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานจ�ำนวนมากเริ่ม
สนใจไปลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากสามารถเข้าถึงแรงงาน
จ� ำ นวนมาก และสะดวกในการกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทั้งน�ำเข้าสินค้าต่างๆรวมทั้งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วน
ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย

อาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้า
และการลงทุ น และที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้ก�ำหนด
ให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว
ตราด มุ ก ดาหาร สงขลา เชี ย งราย หนองคาย นครพนม
กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนและส่ง
เสริ ม ต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การให้ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชน์ ทั้งที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) และมาตรการอ�ำนวยความสะดวก
อื่นๆ เป็นต้น
คาดว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้มีการติดต่อ
ทางธุ ร กิ จ และเชื่ อ มโยงในด้ า นวั ต ถุ ดิบ และห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ทางการผลิต (Supply Chain) รวมถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศที่
เชื่อมต่อกับชายแดนของไทยมากขึ้น

ท�ำไมต้องลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ?

เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเป็นพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ เมียนมาที่จังหวัดตากและกาญจนบุรี
สปป.ลาวที่จังหวัดเชียงราย มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม
กัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและตราด และมาเลเซียที่จังหวัดสงขลา
และนราธิวาส
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ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะกั บ การลงทุ น
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะสมต่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานจ�ำนวนมาก (Labor Intensive)
อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการ
ค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส่งไป
จ�ำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวม
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น ถึงธุรกิจบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนใน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบสาธารณูปโภค บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้
ที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับการลงทุน การจัดหาพื้นที่ ให้เช่า รวมถึงการ
ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจร เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่นักลงทุนในที่เดียวกันที่เรียกว่า “One Stop Service หรือ
OSS”
นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะได้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีอากรที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการ
ลงทุนในพื้นที่ทั่วไปแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาท�ำงานในโครงการได้

5

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
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จังหวัดกาญจนบุรี
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ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่ ใน 10 จังหวัด
ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอในจังหวัดตาก ได้แก่
»» อ�ำเภอแม่สอด 8 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแม่สอด ต�ำบลแม่ตาว ต�ำบลท่าสายลวด ต�ำบลพระธาตุผาแดง ต�ำบลแม่กาษา ต�ำบลแม่ปะ
ต�ำบลแม่กุ และ ต�ำบลมหาวัน
»» อ�ำเภอพบพระ 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลพบพระ ต�ำบลช่องแคบ และ ต�ำบลวาเล่ย์
»» อ�ำเภอแม่ระมาด 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแม่จะเรา ต�ำบลแม่ระมาด และ ต�ำบลขะเนจื้อ
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
»» อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลศรีบุญเรือง ต�ำบลมุกดาหาร ต�ำบลบางทรายใหญ่ ต�ำบลค�ำอาฮวน และ
ต�ำบลนาสีนวน
»» อ�ำเภอหว้านใหญ่ 4 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบางทรายน้อย ต�ำบลชะโนด ต�ำบลหว้านใหญ่ และ ต�ำบลบ่งขาม
»» อ�ำเภอดอนตาล 2 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโพธิ์ ไทร และ ต�ำบลดอนตาล
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
»» อ�ำเภออรัญประเทศ 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านด่าน ต�ำบลป่าไร่ และ ต�ำบลท่าข้าม
»» อ�ำเภอวัฒนานคร 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลผักขะ
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต�ำบล ของอ�ำเภอคลองใหญ่ ในจังหวัดตราด ได้แก่
ต�ำบลคลองใหญ่ ต�ำบลหาดเล็ก และ ต�ำบลไม้รูด
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต�ำบล ของอ�ำเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่
ต�ำบลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลส�ำนักแต้ว และต�ำบลปาดังเบซาร์
6. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต�ำบล ใน 3 อ�ำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
»» อ�ำเภอเชียงของ 7 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลครึ่ง ต�ำบลบุญเรือง ต�ำบลริมโขง ต�ำบลเวียง ต�ำบลศรีดอนชัย ต�ำบลสถาน ต�ำบลห้วยซ้อ
»» อ�ำเภอเชียงแสน 6 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบ้านแซว ต�ำบลป่าสัก ต�ำบลแม่เงิน ต�ำบลโยนก ต�ำบลเวียง ต�ำบลศรีดอนมูล
»» อ�ำเภอแม่สาย 8 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลเกาะช้าง ต�ำบลบ้านด้าย ต�ำบลโป่งงาม ต�ำบลโป่งผา ต�ำบลแม่สาย ต�ำบลเวียงพางค�ำ
ต�ำบลศรีเมืองชุม ต�ำบลห้วยไคร้
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่
»» อ�ำเภอเมืองหนองคาย 12 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลค่ายบกหวาน ต�ำบลในเมือง ต�ำบลบ้านเดื่อ ต�ำบลพระธาตุ บังพวน ต�ำบลโพธิ์ชัย
ต�ำบลโพนสว่าง ต�ำบลมีชัย ต�ำบลเวียงคุก ต�ำบลสีกาย ต�ำบลหนองกอมเกาะ ต�ำบลหาดค�ำ ต�ำบลหินโงม
»» อ�ำเภอสระใคร 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสระใคร
8. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ในจังหวัดนครพนม ได้แก่
»» อ�ำเภอเมืองนครพนม 10 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลกุรุคุ ต�ำบลท่าค้อ ต�ำบลนาทราย ต�ำบลนาราชควาย ต�ำบลในเมือง ต�ำบลบ้านผึ้ง
ต�ำบลโพธิ์ตาก ต�ำบลหนองญาติ ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลอาจสามารถ
»» อ�ำเภอท่าอุเทน 3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโนนตาล ต�ำบลรามราช ต�ำบลเวินพระบาท
9. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต�ำบล ของอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี
ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต�ำบลแก่งเสี้ยน และ ต�ำบลบ้านเก่า
10. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต�ำบล ใน 5 อ�ำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่
»» อ�ำเภอเมืองนราธิวาส 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโคกเคียน
»» อ�ำเภอตากใบ 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลเจ๊ะเห
»» อ�ำเภอยี่งอ 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลละหาร
»» อ�ำเภอแว้ง 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลโล๊ะจูด
»» อ�ำเภอสุไหงโก-ลก 1 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสุไหงโก-ลก
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานเข้มข้น
พื้นที่ 14 ต�ำบลที่ติดชายแดนใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระ อ�ำเภอแม่ระมาด รวม 1,419 ตารางกิโลเมตร
(886,875 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 426 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 และ หมายเลข 32 (สายเอเชีย)
»» ด่านชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี ของเมียนมา มูลค่าการค้าไทย-เมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง
(ไม่รวมอ�ำเภอสังขละบุรี ซึ่งมีการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ)
ศักยภาพและโอกาส
»» ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)
»» ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา
»» สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้
»» พื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมายังมีแรงงานจ�ำนวนมากพร้อมรองรับการพัฒนาที่แม่สอด รวมทั้งสามารถร่วมด�ำเนินกิจการ
ในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมา
»» มีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การคมนาคม
»» มีสนามบินพาณิชย์ที่อ�ำเภอแม่สอด
»» มีถนนเชื่อมต่อกับเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 85 ของเมียนมา
»» ระยะทางห่างจากนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมา 10 กิโลเมตร
»» สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร
»» รัฐบาลเปิดด่านชายแดนและก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บริเวณบ้านริมเมย อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ต.ขะเนจื้อ

้ำเม

เมียนมา

1175

อ.แมระมาด

ต.ระมาด

ย

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
(ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด)
น�้ำตาลทราย
รถจักรยานยนต์
โทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์
เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง
ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%

105

แมน

ต.แมจะเรา

อ.แมสอด
ต.ทาสายลวด
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
แหงที่ 2
สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ดาน บ.ร�มเมย อ.แมสอด

จ.ตาก

ต.แมกาษา

1215

105
12

ต.แมปะ
ต.แมสอด
ต.พระธาตุผาแดง

ต.แมตาว

1090

ต.แมกุ
ต.มหาวัน
ต.ชองแคบ

1.
2.
3.
4.
5.

1206

อ.พบพระ

1090

ย

ต.พบพระ
ต.วาเลย

้ำเม

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แนวถนนใหมเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 2
โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (แมสอด-ตาก)
โครงการทางหลวงชนบทแนวใหม
โครงการขยายทางหลวงชนบท
แมน้ำ
สนามบินพาณิชย
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

แมน

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» ปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด
• ก่อสร้างทางขับ (Taxiway) ลานจอดเครื่องบิน และ
เสริ ม ผิ ว ทางวิ่ ง เดิ ม ก� ำ หนดแล้ ว เสร็ จ เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561
• ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคาร
ประกอบ ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2561
• อยู ่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ความยาวทางวิ่ ง
(Runway) ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
»» ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ตอน 3 ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2561 และตอน 4
ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
»» ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น�้ำเมย แห่ง
ที่ 2 ระยะทาง 21.40 กิโลเมตร (ฝั่งไทย 17.25 กิโลเมตร)
มีก�ำหนดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2561
»» โครงการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรแม่ ส อด แห่ ง ที่ 2
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู ่ ร ะหว่ า งเสนอกระทรวงการคลั ง อนุ มั ติ ผู ้ ช นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และรอส่งมอบที่ดินที่ ใช้
ส�ำหรับการก่อสร้าง
»» โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 671ไร่
ที่ต�ำบลท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะ
กรรมการผู้ช�ำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการ
พิจารณารายงาน EIA และอยู่ระหว่างรอส่งมอบที่ดิน

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
(ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอด)
โค-กระบือ มีชีวิต
ถั่วลิสง
พลวงออกไซด์
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ท�ำจากไม้
โทรศัพท์มือถือ

ด่านศุลกากร
»» ด่านศุลกากรแม่สอด ต�ำบลท่าสายลวด
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลแม่สอด-ราม (Maesot-Ram Hospital)
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นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

»» ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
»» ขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 671 ไร่ แยกเป็น
• พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 179 ไร่
• พื้นที่สีเขียว 70 ไร่
• ขนาดพื้นที่ที่ก่อเกิดรายได้ 422 ไร่ ประกอบด้วย
- เขตประกอบการทั่วไป 278 ไร่
- เขตประกอบการโลจิสติกส์ / Free Zone 46 ไร่
- เขตพาณิชย์ 10 ไร่
- Free Zone 88 ไร่

ความคืบหน้าโครงการ

»» อยู ่ ร ะหว่ างการด� ำ เนินการของกรมธนารักษ์ ในการส่งมอบพื้นที่ ให้ กนอ. เช่าเพื่อจัดตั้งโครงการนิคม อุตสาหกรรม
ในจังหวัดตาก
»» กนอ. อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงาน EIA และน�ำเสนอหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจอนุมัติตามขั้นตอน
»» คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการภายในปี 2562 และจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

»» อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
»» อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
»» อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
»» อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
»» การผลิตเครื่องมือแพทย์
»» อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
»» อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
»» การผลิตพลาสติก
»» การผลิตยา
»» กิจการโลจิสติกส์
»» นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
»» กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
»» ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พื้นที่ 11 ต�ำบลที่ติดชายแดนใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร อ�ำเภอหว้านใหญ่ อ�ำเภอดอนตาล รวม 578.5 ตารางกิโลเมตร
(361,542 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ดังนี้
• ทางรถยนต์ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 หมายเลข 207 หมายเลข 202 หมายเลข 2169 และ หมายเลข 212
• ทางรถไฟ เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และต่อรถโดยสารประจ�ำทางไปจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 170 กิโลเมตร
• ทางเครื่องบิน สามารถขึ้นเครื่องไปลงจังหวัดอุบลราชธานี หรือนครพนม หรือสกลนคร แล้วเดินทางต่อด้วยรถโดยสาร
ประจ�ำทาง
ศักยภาพและโอกาส
»» ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาว สปป.ลาว
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เช่น เกาหลี ไต้หวัน โดยมี
สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นจุดเชื่อมส�ำคัญ
»» เป็นช่องทางที่ส�ำคัญในการขนส่งสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้สด ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง สปป.ลาว เวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้
»» สามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
(สปป.ลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลายจากต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงาน
ผลิตเบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ (Aeroworks)
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»» มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเมืองคู่แฝดกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
• ลงนาม MOU ความร่วมมือเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547
• ลงนาม MOU ความร่วมมือเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ จังหวัดกวางตรี เวียดนาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548
• ลงนาม MOU ความร่วมมือเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับ เมืองฉงจั่ว นครหนานหนิง มลฑลกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
การคมนาคมขนส่ง
»» เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต)
»» สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทาง R9 ของ สปป.ลาว เข้าสู่ท่าเรือดานัง เวียดนาม ระยะทาง 520 กิโลเมตร
»» สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทาง R9 ของ สปป.ลาว ผ่านเวียดนาม ไปเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะทาง 1,340
กิโลเมตร
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 จังหวัดมุกดาหาร-อ�ำเภอธาตุพนม ระยะทาง 23,831 กิโลเมตร งบประมาณ 1,050
ล้านบาท (อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จ ปี 2562)
»» โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 อ�ำเภอกุฉินารายณ์-อ�ำเภอค�ำชะอี ระยะทาง 36.308 กิโลเมตร งบประมาณ 2,400
ล้านบาท (อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2562)
»» โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองตอนใน สาย ง2 และ ง3 ระยะทาง 7.535 กิโลเมตร งบประมาณ 342 ล้านบาท
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2561)
»» โครงการก่อสร้างถนนสาย (มห.3019) แยก ทางหลวง212-บ้านบางทรายใหญ่ อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร (เริ่มด�ำเนินการปี 2561)
• ตอนที่ 1 ระยะทาง 13 กิโลเมตร งบประมาณ 1,252.60 ล้านบาท
• ตอนที่ 2 ระยะทาง 14.50 กิ โลเมตร งบประมาณ
1,294.30 ล้านบาท
»» โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากขอนแก่น-มุกดาหารนครพนม ระยะทาง 356.7 กิ โ ลเมตร การรถไฟ
ต.ปงขาม
แห่ ง ประเทศไทยได้ ด�ำ เนิ น การส� ำ รวจและออกแบบ
อ.หวานใหญ
รายละเอียดเสร็จแล้วเมื่อกันยายน 2557 (เริ่มด�ำเนิน
ต.หวานใหญ
การก่อสร้าง ปี 2562)
ต.ชะโนด
ลาว
»» โครงการก่อสร้างทางรถไฟขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร
ต.บางทรายนอย
จ.มุกดาหาร ต.บางทรายใหญ
สายตาก-พิ ษ ณุ โ ลก-เพชรบู ร ณ์ - มุ ก ดาหาร (ได้ รั บ
งบประมาณ ปี 2560 ศึกษาความเหมาะสมโครงการใน
เบื้องต้นแล้ว)
ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร
»» โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 300 ลูกบาศก์
ต.ศร�บุญเร�อง
เมตร/ชั่วโมง และวางท่อขยายเขตรองรับพื้นเขตพัฒนา
ต.คำอาฮวน
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 1,081 ไร่ งบประมาณ 112
ต.นาสีนวน
ล้านบาท (ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อย)
»» โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามุ ก ดาหาร ขนาด 500 ลู ก บาศก์ เ มตร/ชั่ ว โมง
ต.โพธิ์ไทร
งบประมาณ 308 ล้ า นบาท (อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ
ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2561)
2104

212

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2
ดาน บ.สงเปอย

ดาน อ.เมืองมุกดาหาร

12

แมน้ำ

โขง

212

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 (หวานใหญ-ธาตุพนม)
โครงการทางหลวงชนบทแนวใหม สาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมมุกดาหาร
โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหม
แมน้ำ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

อ.ดอนตาล

12

2034

ต.ดอนตาล

»» โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) งบประมาณ 189 ล้านบาท (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ก�ำหนดแล้วเสร็จปี
2561)
»» โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าระยะที่ 2 งบประมาณ 371 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีไฟฟ้ามุกดาหาร แห่งที่ 3 ในพื้นที่ 1,081 ไร่
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2561)
»» โครงการพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตี ได้ประกาศก�ำหนดพื้นที่ควบคุมร่วมกันในราชอาณาจักร บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2
(มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จ�ำนวน 63 ไร่ (อยู่ระหว่างเปิดใช้งาน)
»» โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชายแดนมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ งบประมาณ 710.70 ล้านบาท (ก�ำหนดด�ำเนิน
การในปี 2562)

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรมุกดาหาร)
หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
แผ่นวงจรพิมพ์
อุปกรณ์ส�ำรองไฟ
ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวน�ำที่คล้ายกัน
น�้ำตาลทราย

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรมุกดาหาร)
หน่วยประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล
สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจ�ำต่าง ๆ
ส่วนประกอบของกล้อง
พลังงานไฟฟ้า
ทองแดงบริสุทธิ์

ด่านศุลกากร
»» ด่านท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ขนส่งทางเรือเท่านั้น)
»» ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล (Mukdahan International Hospital)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พื้นที่ 4 ต�ำบลใน 2 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภออรัญประเทศ อ�ำเภอวัฒนานคร รวม 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 304
»» ด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา มีมูลค่าการค้าระหว่างไทยกัมพูชาสูงที่สุด
ศักยภาพและโอกาส
»» เป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอรัญประเทศตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 250
กิโลเมตร) และกรุงเทพฯ (ประมาณ 260 กิโลเมตร)
»» อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) ซึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญของไทยในการขนส่งสินค้า
ไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งสามารถร่วมด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production)
กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง (กัมพูชา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนไทย เช่น โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า กล่องใส่เครื่องประดับซึ่งใช้แรงงานเข้มข้น โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาโดยลดหรือยกเว้นภาษีน�ำเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ (Generalized System
of Preferences: GSP)
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การคมนาคมขนส่ง
»» สามารถเชื่ อ มโยงกั บ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะทาง
ประมาณ 250 กิโลเมตร
»» มีเส้นทางถนนเชื่อมโยงกับทางหลวงหมายเลข 6 ของ
กัมพูชา และเชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 71 เข้าสู่
กรุงพนมเปญ
จ.สระแกว
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อ.วัฒนานคร
»» โครงการทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา
ต.บานดาน
(บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท)
ต.ปาไร
• ทางแนวใหม่ 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานข้ามแดน
ต.ผักขะ
อ.อรัญประเทศ
จากชายแดนไทย/กั ม พู ช า-บรรจบ ทางหลวง
หมายเลข 3366 คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการด้าน
สิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบรายงาน EIA เรียบร้อยแล้ว
ต.ทาขาม
ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างผลงานร้อยละ 10.55
• ทางแนวใหม่ แยก ทางหลวงหมายเลข 33 (กิโลเมตร
ที่ 283)-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3366 รวม
สะพานข้ า มทางรถไฟ จะเสนอของบประมาณ
กัมพ�ชา
ปี 2562
»» โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารด่ า นพรมแดนคลองลึ ก ใหม่
(CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ต�ำบลอรัญประเทศ
อ�ำเภออรัญประเทศ ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2560
»» โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศพร้อมสิ่ง
ปลู กสร้ างประกอบ (บ้านป่าไร่) ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภอ
อรัญประเทศ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
สิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2562 ผลงานร้อยละ 30.66
»» โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 660.56 ไร่ ในท้องที่ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว โดย
เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน ก�ำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2561
3485

3393

3198

3198

3486

3379

33

3367

ดาน บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ

3395

ดาน บ.หนองเอี่ยน

3067

3384

3383

3383

3367

3259

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย-กัมพ�ชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)
(แนวใหมทางหลวง)
โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 (ทาขาม-บ.หนองเอี่ยน)
โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 - ดานผานแดน บ.คลองลึก (แนวใหมทางหลวงชนบท)
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรอรัญประเทศ)
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
รถยนต์
เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม
รถจักรยานยนต์
อะไหล่รถจักรยานยนต์

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรอรัญประเทศ)
ส่วนประกอบมอเตอร์ท�ำด้วยอลูมิเนียม
ไอโซแท้งค์
มันส�ำปะหลัง (อื่นๆ)
มันส�ำปะหลัง (หัว)
เศษทองแดง

ด่านศุลกากร
»» ด่านบ้านคลองลึก อ�ำเภออรัญประเทศ
»» ด่านบ้านหนองเอี่ยน อ�ำเภออรัญประเทศ
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นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

»» ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
»» ขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 660 ไร่ แยกเป็น
• พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 163 ไร่
• พื้นที่สีเขียว 64 ไร่
• พื้นที่ที่ก่อเกิดรายได้ (พื้นที่ ให้เช่า) 433 ไร่ ประกอบด้วย
- เขตประกอบการทั่วไป 242 ไร่
- เขตประกอบการโลจิสติกส์ 89 ไร่
- เขตประกอบการเสรี 60 ไร่
- เขตพาณิชย์ 37 ไร่
- เขตสถานี ไฟฟ้าย่อย 5 ไร่
ความคืบหน้าโครงการ (แบ่งเป็น 2 ระยะ)
»» ระยะที่ 1 ประกอบด้วย โรงงานมาตรฐาน 3 หลัง ขนาด 1,000 ตารางเมตร จ�ำนวน 1 หลัง และ ขนาด 500 ตารางเมตร
จ�ำนวน 2 หลัง ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs และลานประชารัฐซึ่งเป็นอาคารจ�ำหน่ายสินค้า ขนาด 25 ตารางเมตร จ�ำนวน 4
หลัง (20 unit) ส�ำหรับจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งการก่อสร้าง
โครงการในระยะที่ 1 ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 95 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2561
»» ระยะที่ 2 ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการในส่วนที่เหลือทั้งหมดและระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบป้องกันน�้ำท่วม
ระบบประปา ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย บ่อหน่วงน�้ำ และไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนและปรับพื้นที่ ใน
โครงการ คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2561
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

»» อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
»» อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
»» อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
»» อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
»» การผลิตเครื่องมือแพทย์
»» อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน
»» อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
»» การผลิตพลาสติก
»» การผลิตยา
»» กิจการโลจิสติกส์
»» นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
»» กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด
ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และ
ศูนย์กลางให้บริการการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
พื้นที่ 3 ต�ำบลที่ติดชายแดนของอ�ำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ต�ำบลคลองใหญ่ ต�ำบลหาดเล็ก ต�ำบลไม้รูด รวม 50.2 ตารางกิโลเมตร
(31,375 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพฯ 420 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี สายใหม่) เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) เข้าทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ช่วงอ�ำเภอแกลง สู่ชายแดนบ้านหาดเล็ก ต�ำบลหาดเล็ก
อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
»» ด่านชายแดนบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
ศักยภาพและโอกาส
ศักยภาพ

»» ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร รวมถึงท่าเรือ
สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา) ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
»» มีฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ
เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตลูกวอลเล่ย์บอล (Mikasa) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น

โอกาส

»» ประเทศกัมพูชา มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเกาะกง
»» บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (ตั้งอยู่ ต�ำบลไม้รูด
อ�ำเภอคลองใหญ่) เนื้อที่ 895 ไร่ พื้นที่โครงการประกอบไปด้วย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ตลาด
การค้าชายแดน ศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตลาดผัก ผลไม้ และอาหารทะเล สวนสนุก เขตอุตสาหกรรม ศูนย์ราชการ ศูนย์
อนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่สาธารณะ
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การคมนาคมขนส่ง
»» มีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการ
»» สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร
»» สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือสีหนุวิลล์ กัมพูชา ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด-หาดเล็ก อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ 2 การด�ำเนินงานล่าช้าเนื่องจากติดขัดการรื้อย้ายต้นไม้
และสาธารณูปโภค ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2560 และตอนที่ 3 ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562
»» ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด-หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต�ำบลไม้รูด-บ้านคลองจาก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จ
เดือนกันยายน 2562
»» โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร เข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ระยะทาง 0.309
กิโลเมตร) อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
เครื่องดื่ม น�้ำอัดลม น�้ำหวานต่างๆ
นมและอาหารเสริม
น�้ำตาลทราย
ของใช้ท�ำด้วยพลาสติก
รถจักรยานยนต์

ด่านศุลกากร
»» ด่ า นศุ ล กากรคลองใหญ่ ต� ำ บลคลองใหญ่ อ� ำ เภอ
คลองใหญ่
»» อาคารคลั ง สิ น ค้ า และลานตรวจสิ น ค้ า ด่ า นศุ ล กากร
คลองใหญ่ ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลกรุงเทพตราด (Bangkok Hospital Trat)
»» คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง (Clinic InternationalKoh Chang)

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
ชุดสายไฟรถยนต์ส�ำเร็จรูป
ปลาทะเลสดทั้งตัวแช่เย็น
ปลาหมึกตากแห้ง
ยางในลูกบอล
ปูม้ามีชีวิต
3292

จ.ตราด

3

กัมพ�ชา

ต.ไมรูด

อาวไทย
ต.คลองใหญ

อ.คลองใหญ
ทาเร�ออเนกประสงคคลองใหญ

ต.หาดเล็ก
เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 3
โครงการปรับปรุงทาเร�ออเนกประสงคคลองใหญ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร
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ดาน บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา
อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พื้นที่ 4 ต�ำบลของอ�ำเภอสะเดา ได้แก่ ต�ำบลสะเดา ต�ำบลส�ำนักขาม ต�ำบลส�ำนักแต้ว ต�ำบลปาดัง-เบซาร์ รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร
(345,187.5 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 2 (สายเอเชีย)
»» ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดัง-เบซาร์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย
มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองตามล�ำดับ
ศักยภาพและโอกาส
ศักยภาพ

»» เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและ
อันดับสองของไทยตามล�ำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟ
ระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล
อิเล็กทรอนิกส์
»» เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งสามารถขยายความ
ร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วนเหนือ-ใต้ (North-South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของ
มาเลเซีย
»» เป็นแหล่งยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ และมีเครือข่ายการผลิตเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย

โอกาส

»» ประเทศมาเลเซียมีการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาระบบถนนและระบบรางเชื่อมโยงชายแดนใต้
19

การคมนาคมขนส่ง
»» มีท่าเรือน�้ำลึกสงขลา
»» มีสนามบินพาณิชย์ที่ อ�ำเภอหาดใหญ่
»» มี ท างหลวงแผ่ น ดิ น และทางรถไฟเชื่ อ มต่ อ กั บ
ประเทศมาเลซียผ่านทางปาดังเบซาร์ และเชื่อมโยง
จ.สงขลา
กับประเทศสิงคโปร์
»» ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» ถนนสาย สข.1027-ปาดั ง เบซาร์ (ระยะทาง 10
ต.ปาดังเบซาร
กิโลเมตร) เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 มีนาคม 2559 สิ้น
สุ ด 9 มี น าคม 2561 ผลการด� ำ เนิ น งานร้ อ ยละ
ต.สะเดา
92.28
»» แยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดา แห่งที่ 2 ได้
ต.สำนักขาม
รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างปี 2561
ต.สำนักแตว
»» ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง สายหาดใหญ่ อ.สะเดา
ชายแดนไทย/มาเลเซียอยู่ระหว่างปรับแก้รายงาน
EIA เพื่อส่งให้คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการด�ำเนิน
งาน รวมทั้งการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนและ
มาเลเซีย
จัดกรรมสิทธิ์
»» โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ผล
การด�ำเนินงานร้อยละ 30 ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2562
»» โครงการปรับปรุงอาคารที่ท�ำการด่านศุลกากรปาดัง
เบซาร์พร้อมบริเวณ ระยะที่ 2 ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 21.62 ช้ากว่าแผนร้อยละ 12
»» โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 927.925 ไร่ ในท้องที่ต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
อยู่ระหว่างการน�ำรายงาน EIA เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ท�ำสัญญาเช่าแปลงที่ 1 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เนื้อที่ 629-1-70 ไร่ ในส่วนที่ดินราชพัสดุแปลงที่ 2 (298-3-70 ไร่) ยังมีผู้
บุกรุกอยู่ในพื้นที่โครงการ และยังไม่ยินยอมย้ายออก จึงท�ำให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถท�ำสัญญา
เช่ากับกรมธนารักษ์ได้
4135

4

4145

ดานปาดังเบซาร อ.สะเดา

4054

4243

4

ดานสะเดา อ.สะเดา

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
โครงการทางหลวงพ�เศษระหวางเมืองสายหาดใหญ-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (แนวใหมทางหลวง)
โครงการปรับปรุงดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์)
ยางธรรมชาติ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องจักร
ไม้ยางพาราแปรรูป
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

1.
2.
3.
4.
5.
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รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
(ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์)
จานบันทึก เทป อุปกรณ์เก็บความจ�ำแบบไม่ลบเลือน
มอนิเตอร์และเครื่องฉาย
เครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องค�ำนวน และ
เครื่องบันทึก
แม่เหล็กไฟฟ้า

ด่านศุลกากร
»» ด่านปาดังเบซาร์ อ�ำเภอสะเดา
»» ด่านสะเดา อ�ำเภอสะเดา
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
»» โรงพยาบาลศิครินทร์
»» โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

»» ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
»» ขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 927 ไร่ แยกเป็น
• พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286 ไร่
• พื้นที่สีเขียว 103 ไร่
• ขนาดพื้นที่ที่ก่อเกิดรายได้ 538 ไร่ ประกอบด้วย
- เขตประกอบการทั่วไป 290 ไร่
- เขตประกอบการโลจิสติกส์ / Free Zone 119 ไร่
- เขตพาณิชย์ 48 ไร่
- เขตประกอบการเสรี 81 ไร่

ความคืบหน้าโครงการ

»» กนอ. ได้ท�ำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์แล้ว
»» การจัดท�ำ EIA คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
»» คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการภายในเดือนตุลาคม 2561 และจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2563

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

»» อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
»» อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
»» อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
»» กิจการโลจิสติกส์
»» นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
»» กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย
ฐานการท่องเที่ยว แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พื้นที่ 21 ต�ำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน และ อ�ำเภอเชียงของ รวม 916.2 ตารางกิโลเมตร
(572,629 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1
»» มีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุดโดยเชื่อมต่อกับเมียนมา 3 จุด และ สปป.ลาว 3 จุด
ศักยภาพและโอกาส
»» อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งสามารถไปทางเหนือเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางน�้ำ โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่าน
เชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) ส�ำหรับทางน�้ำสามารถขนส่งโดยอาศัยแม่น�้ำโขงโดยผ่าน
ท่าเรือเชียงแสน
»» มีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้และพื้นที่ตอนบนของเมียนมา และสปป.ลาว เพื่อ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ออกทางทะเลที่ แ หลมฉบั ง มี ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเชี ย งรายกั บ แหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนบนของเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ นอกจากนั้นอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร เครื่องเรือน แปรรูปไม้ มีโอกาสพัฒนาขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิต
»» มีพื้นที่ ใกล้กับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองค�ำของ สปป.ลาว (บริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ อ�ำเภอเชียงแสน)
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แมน

สะพานขามแมน้ำสาย
แหงที่ 1
สะพานขามแมน้ำสาย
แหงที่ 2

้ำโขง

การคมนาคม
เมียนมา
»» มีสะพานเชื่อมโยงกับเมียนมา 2 แห่ง คือสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และ 2
»» มีสะพานเชื่อมโยงกับสปป.ลาว 1 แห่ง คือ สะพาน
ลาว
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
อ.แมสาย
»» มีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ต.แมสาย
ต.เกาะชาง
»» มีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเป็นท่าเรือเชื่อมโยงไป จีน ต.เว�ยงพางคำ
ต.ร�มโขง
ต.โปงผา ต.ศร�เมืองชุม
ต.ศร�ดอนมูล
ตอนใต้ ผ่านทางแม่น�้ำโขง (ระยะทาง 300 กิโลเมตร)
ต.แมเง�น
ต.เว�ยง
ต.โปงงาม
ต.บานดาย
ต.หวยไคร
ต.เว�ยง
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ปาสัก
อ.เชี
ย
งแสน
ต.โยนก
»» ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก อยู่ระหว่าง
ต.บานแซว
ต.สถาน
ก่อสร้าง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือน
ต.ศร�ดอนชััย
ธันวาคม 2561
จ.เชียงราย
»» ทางหลวงหมายเลข 1290 อ�ำเภอเชียงแสน-อ�ำเภอ
ต.คร�่ง
ต.หวยซอ
เชียงของ ตอน 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก�ำหนดแล้ว
ต.บุญเร�อง
เสร็จเดือนมิถุนายน 2561
»» ทางหลวงหมายเลข 1421 เชียงราย-อ�ำเภอขุนตาล
• ช่ ว ง กิ โ ลเมตร0+000-กิ โ ลเมตร19+000 อยู ่
ระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง ก� ำ หนดแล้ ว เสร็ จ เดื อ น
มีนาคม 2563
• กิ โลเมตร19+000-กิ โ ลเมตร48+314 ได้ รับงบ
ประมาณเพื่อก่อสร้างปี 2561
»» โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อสร้างวันที่ 6 มิถุนายน 2560
แมน้ำโขง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4
บ.ดอนมหาวัน

1290

1290

1149

สามเหลี่ยมทองคำ
บ.สบรวก

1129

1129

บ.เชียงแสน

1129

1016

เชียงของ

อ.เชียงของ

1020

1271

1098

1

1174

1098

1020

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แมน้ำ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
สินค้าอุปโภค-บริโภค
น�้ำมันเชื้อเพลิง
สินค้าเกษตร
ปศุสัตว์
มังคุค

1.
2.
3.
4.
5.

1174

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
ผลไม้สด
พืชผักสด
สินค้าเกษตร
กระเทียมสด
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ด่านศุลกากร
»» ด่านศุลกากรเชียงแสน
»» ด่านศุลกากรเชียงของ
»» ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย (Overbrook Hospital)
»» โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (Kasemrad Sriburin Hospital)
»» โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ (Chiang Rai Inter Hospital)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย
การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ�ำเภอเมืองหนองคาย และอ�ำเภอสระใคร
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 615 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
»» ด่านชายแดนหนองคายเป็นจุดผ่านแดนถาวร ตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของ สปป.ลาว มูลค่าการค้าระหว่าง
ไทย-ลาว สูงสุดของประเทศ
ศักยภาพและโอกาส
ศักยภาพ

»» เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนผ่านด่านอื่นๆ
ระหว่างไทย-สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี (ประมาณ 60 กิโลเมตร)
»» สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (สปป.ลาว)(ประมาณ 26 กิโลเมตร) ได้ทั้งทางถนน และทางรถไฟซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องลงมา
ถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟและทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.ลาว (เวียงจันทน์และ
หลวงพระบาง)และกรุงเทพฯ นอกจากนั้นความเป็นเมืองน่าอยู่ของหนองคายจะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติ

โอกาส

»» สปป.ลาว มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ
• เขตเศรษฐกิจเฉพาะเวียงจันทน์-โนนทอง
• เขตพัฒนารวมไซเสดถา
• เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง
• เขตเศรษฐกิจเฉพาะลองแทงห์
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212

แมน้ำโขง

ลาว

ต.บานเดื่อ

ต.สีกาย

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ต.หินโงม
212

ดาน
ทาเสด็จ

ต.หาดคำ

ต.ในเมือง

212

ต.มีชัย

233

2
ต.โพธิ์ชัย
ต.หนองกอมเกาะ

2024

อ.เมืองหนองคาย

จ.หนองคาย

2415

ต.เว�ยงคุก

ต.คายบกหวาน

211

2329

ต.ธาตุบังพวน

2

ต.โพนสวาง

ต.สระใคร
2022

อ.สระใคร

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แมน้ำ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

การคมนาคมขนส่ง
»» มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี ห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 53 กิโลเมตร
»» มีเส้นทางถนนและรถไฟ เชื่อมโยงเข้าสู่ สปป.ลาว (ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1)
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» ทางหลวงหมายเลข 212 อ�ำเภอโพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
»» ทางหลวงหมายเลข 211 แยกสาย 2 (บ้านหนองสองห้อง)-อ�ำเภอท่าบ่อ-อ�ำเภอศรีเชียงใหม่ ตอน 1

1.

2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
น�้ ำ มั น ปิ โ ตรเลี ย มและน�้ ำ มั น ที่ ไ ด้ จ ากแร่ บิ ท ทู มิ นั ส
นอกจากที่เป็นน�้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่ง (น�้ำมัน
เบนซิน น�้ำมันดีเซล น�้ำมันเครื่องบิน น�้ำมันหล่อลื่น
น�้ำมันเกียร์ น�้ำมันเครื่อง น�้ำมันเบรค น�้ำมันก๊าด ฯลฯ)
รถยนต์นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมเครื่องปรับอากาศ
รถจักรยานยนต์
เครื่องดื่มรวมถึงน�้ำอัดลมที่มีน�้ำตาลหรือสารให้ความ
หวานอื่นๆ ไม่มีแอลกอฮอล์
รถบรรทุก

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
พลังงานไฟฟ้า
ชุดสายไฟส�ำเร็จรูป สายเคเบิ้ล
พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้าท�ำด้วยยาง พลาสติก
เครื่องดื่มส�ำเร็จรูป
ไฮโดรเจน

ด่านศุลกากร
»» ด่านศุลกากรหนองคาย
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม
ธุรกิจการค้าชายแดนและพื้นที่บริการโลจิสติกส์
ประกอบด้วย 13 ต�ำบล ใน 2 อ�ำเภอ ของจังหวัดนครพนม ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครพนม ประกอบด้วย ต�ำบลในเมือง ต�ำบลอาจสามารถ
ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลหนองญาติ ต�ำบลท่าค้อ ต�ำบลนาทราย ต�ำบลนาราชควาย ต�ำบลโพธิ์ตาก ต�ำบลบ้านผึ้ง ต�ำบลกุรุคุ และ
อ�ำเภอท่าอุเทน ประกอบด้วย ต�ำบลโนนตาล ต�ำบลเวินพระบาท ต�ำบลรามราช มีเนื้อที่รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร (495,743.75 ไร่)
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 740 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ที่จังหวัดสระบุรี
»» ด่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�ำม่วน) ใช้เส้นทาง R12 เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสายใหม่เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
ตอนเหนือ-จีนตอนใต้ ระยะทาง 1,029 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด
»» ระยะทางจากด่านชายแดนนครพนม-ค�ำม่วน สปป.ลาว (16 กิโลเมตร)-ฮาติงห์ เวียดนาม (300 กิโลเมตร)-ฮานอย เวียดนาม
(650 กิโลเมตร)-ชายแดนจีนตอนใต้ เมืองฉงจั่ว (1,029 กิโลเมตร)
»» สามารถเชื่อมโยงไปจีนตอนใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี และอื่นๆ ทางเรือที่ท่าเรือน�้ำลึกหวุ่งอ๋าง เวียดนาม
ศักยภาพและโอกาส
ศักยภาพ

»» เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุดของประเทศ และมีศักยภาพที่จะ
เป็นช่องทางการขนส่งไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋าง ของเวียดนาม
»» สนามบินนครพนม และเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ (ขอนแก่น)-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม ซึ่งมีแผนในการพัฒนาจะ
ท�ำให้นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ โดยจะเป็นโอกาสในการขยายกิจกรรมด้าน
โลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
»» เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น�้ำโขงที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทย
และต่างประเทศ
»» เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น�้ำโขงที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทย
และต่างประเทศ
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โอกาส

»» การขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพ 3 โดยเส้นทาง R12 เป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าสายใหม่เชื่อมระหว่างไทย-ลาวเวี ย ดนามตอนเหนื อ -จี น ตอนใต้ ระยะทาง 1,029
กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด
212
»» สปป.ลาว มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ท่าแขกและ
อ.ทาอุเทน
แมน
้ำโขง
เขตเศษฐกิจเฉพาะภูเขียว
ลาว
ต.โนนตาล
การคมนาคมขนส่ง
ต.เว�นพระบาท
»» มีสนามบิน 1 แห่ง
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ต.รามราช
»» เป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟทางคู่
ต.อาจสามารถ
»» มีศูนย์โลจิสติกส์เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ต.หนองแสง
ต.นาราชควาย
จ.นครพนม
»» มีศูนย์การขนส่งชายแดน
ต.ในเมือง
ต.นาทราย
ต.บานผึ้ง
ดานนครพนม
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต.กุรุคุ
ต.หนองญาติ
ต.โพธิ์ตาก
»» โครงสร้างพื้นฐานที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
ต.ทาคอ
• สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�ำม่วน)
22
• ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 212 (นครพนมท่าอุเทน)
อ.เมืองนครพนม
• อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
212
• อาคารคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลาง (R8)
• อาคารคลังสินค้า (R12)
เสนแบงเขตตำบล
• อาคารด่านชายแดน (CIQ)
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
»» โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ประกอบด้วย
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
• ก่ อ สร้ า งขยายการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค รองรั บ เขต
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แมน้ำ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร
• ก่อสร้างสถานี ไฟฟ้านครพนม 3 ต�ำบลอาจสามารถ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
• ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ระยะเวลาด�ำเนินการ 4 ปี
(2559-2563)
• ก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2561
• ก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม-สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค�ำม่วน) อ�ำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 23.166 กิโลเมตร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 16.550 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 6.616 กิโลเมตร
• รถไฟสายบ้านไผ่ปลายทางนครพนม เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทางประมาณ 354 กิ โลเมตร
(บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม) ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (2560-2565)
2028

2276

2033

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
ผลไม้ ขนุน ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ
เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง
ผลไม้ ล�ำไยอบแห้ง
ผลไม้ มะม่วง มังคุด
โค-กระบือ มีชีวิต

ด่านศุลกากร
»» ด่านศุลกากรนครพนม

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
พลังงานไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ปูนผง
ปุ๋ยเคมี
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี
นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเกษตร และการค้าผ่านแดน
ประกอบด้วย 2 ต�ำบล ในอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต�ำบลแก่งเสี้ยน และต�ำบลบ้านเก่า
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ห่างจากกรุงเทพมหานคร 128 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 323
»» ด่านชายแดนบ้านพุน�้ำร้อนเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับด่านทิกิ จังหวัดทวาย เมียนมา
»» มีโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 2 สาย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 เชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ทวาย
(บางใหญ่-กาญจนบุรี) และโครงการทางหลวงพิเศษ ช่วงที่ 2 กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน�้ำร้อน)
ศักยภาพและโอกาส
»» สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา)-พื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ของไทย จึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่
ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค
»» สามารถเชื่อมตอทาเรือแหลมฉบัง ผานกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ไปยังท่าเรือน�้ำลึกทวาย ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร
»» มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้ที่เชื่อมโยงทวาย-กาญจนบุรีกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินต์
»» มีการก่อสร้างด่านศุลกากรและศูนย์ราชการ ในพื้นที่จัดสรรบ้านพุน�้ำร้อนเพื่อรองรับกิจกรรมด้านการค้าการลงทุน การท่อง
เที่ยว และโลจิสติกส์
»» เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของเมียนมา ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
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จ.กาญจนบุร�

3457

3398
3199

ต.แกงเสี้ยน

323
3455
3229

ดาน บ.น้ำพ�รอน
ต.บานเกา
อ.เมืองกาญจนบุร�

3085

อ.เมืองกาญจนบุร�

ต.บานเกา
3361

การคมนาคมขนส่ง
เมียนมา
»» มีโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 2 สาย ทางหลวง
พิ เ ศษหมายเลข 81 เชื่ อ มโยงท่ า เรื อ แหลมฉบั ง จ.ราชบุร�
กรุงเทพฯ-ทวาย (บางใหญ่-กาญจนบุรี) และโครงการ
ทางหลวงพิ เ ศษ ช่ ว งที่ 2 กาญจนบุ รี - ชายแดนไทย/
เมียนมา (บ้านพุน�้ำร้อน)
»» ระยะทางจากกาญจนบุ รี ถึ ง ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ทวายของ
เมียนมา ประมาณ 150 กิโลเมตร
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ก่อสร้างแล้วเสร็จ
»» ทางหลวงหมายเลข 81 บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก�ำหนดแล้วเสร็จปี 2562
»» โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน�้ำร้อน ระยะที่ 1 ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แมน้ำ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
เครื่องปรุงรส
ผลิตภัณอาหารเสริมและนม
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
พลังงานไฟฟ้า
กาแฟส�ำเร็จรูปและเครื่องดื่มกาแฟ

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
ก๊าซธรรมชาติ
อาหารทะเล
โค-กระบือ มีชีวิต
ไม้ไผ่ล�ำตัดท่อน
หอมแดง

ด่านศุลกากร
»» ต�ำบลบ้านเก่าเป็นที่ตั้งของด่านบ้านพุน�้ำร้อน เขตชายแดนติดกับด่านทิกิ เมืองทวาย เมียนมา
»» ด่านเจดีย์สามองค์ อ�ำเภอสังขละบุรี
โรงพยาบาลเอกชน
»» โรงพยาบาลธนกาญจน์ (Thanakan Hospital)
»» โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล (Kanchanaburi Memorial Hospital)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนราธิวาส
การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ต�ำบล ใน 5 อ�ำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอยี่งอ อ�ำเภอแว้ง และ
อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
ข้อมูลพื้นฐาน
»» ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลุ่มน�้ำส�ำคัญ 4 ลุ่มน�้ำ ได้แก่ ลุ่มน�้ำสายบุรี
ลุ่มน�้ำบางนารา ลุ่มน�้ำตากใบ และลุ่มน�้ำโก-ลก
»» เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ยางพารา
»» เป็น GATEWAY สู่อาเซียนทางใต้ ผ่านทิศตะวันออกของมาเลเซีย สามารถเชื่อมโยงไปยังสิงคโปร์
ศักยภาพและโอกาส
»» ที่ดินมีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม มีเนื้อที่รวม 1,730-0-13.9 ไร่
»» มีวัตถุดิบที่จะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน และจุดเด่นด้านวัฒนธรรมที่สามารถ
พัฒนาอุสาหกรรมฮาลาล
การคมนาคมขนส่ง
»» เชื่อมโยงกับมาเลเซียผ่านทางหลวงเอเซียหมายเลข 18 และสามารถเชื่อมต่อไปยังสิงคโปร์
»» มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟสายใต้จากกรุงเทพฯไปยังชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (มาเลเซีย)-สิงคโปร์ และ
หาดใหญ่-สุไหงโกลก หากเปิดใช้เส้นทางรถไฟจากสถานีสุไหงโกลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส จะสามารถเชื่อมกับมาเลเซียและ
สิงคโปร์
»» มีท่าอากาศยานนราธิวาส
»» มีท่าเรือพาณิชย์ส�ำหรับขนส่งสินค้าประมง สินค้าจ�ำพวกไม้ สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอื่นๆ
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แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
»» โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เนื้อที่ประมาณ 1,730 ไร่ ในท้องที่ต�ำบลละหาร อ�ำเภอยี่งอ และต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดหาที่ดิน โดยเอกชนเจ้าของที่ดินเสนอราคาขายที่ดิน (408.724 ล้านบาท) สูงกว่า
ราคาที่ควรซื้อ (184.154-243.564 ล้านบาท) และราคาประเมินที่ดิน (211.846 ล้านบาท) จึงไม่สามารถหาข้อยุติของการจัดซื้อ
ที่ดินได้

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับ
เรือส�ำหรับติดตั้งและวางสายเคเบิ้ลใต้น�้ำพร้อมอุปกรณ์
บุหรี่
เศษยางจากต้นยาง
แป้งมันสัมปะหลัง
ผลไม้

ด่านศุลกากร
»» ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
»» ด่านศุลกากรตากใบ
»» ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา
นิ ค มอุ ต สาหกรรมในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิเศษ จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

»» ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลละหาร อ�ำเภอยี่งอ และ ต�ำบลโคกเคียน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
»» ขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 1,730.03 ไร่ แยกเป็น
• พื้ น ที่ ส าธารณู ป โภคและสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
580.48 ไร่ ประกอบด้วย
- ส�ำนักงาน กนอ. และบ้านพัก 39.30 ไร่
- ศูนย์บริการการลงทุน 23.50 ไร่
- สถานี ไฟฟ้าย่อย 13.50 ไร่
- สถานีโทรคมนาคม 5.00 ไร่
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 278.76 ไร่
• พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 220.42 ไร่
• พื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ 1,149.55 ไร่ ประกอบด้วย
- พื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป 1,042.55 ไร่
- พื้นที่พาณิชยกรรม 62.00 ไร่
- พื้นที่พักอาศัย 45.00 ไร่

ความคืบหน้าโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.

รายการสินค้าน�ำเข้า 5 อันดับ
ไม้แปรรูป
เรือส�ำหรับติดตั้งและวางสายเคเบิ้ลใต้น�้ำพร้อมอุปกรณ์
มะพร้าวผล
ขนมปังอบกรอบ/ขนมขบเคี้ยว
แป้งสาลี

อาวไทย
ต.โคกเคียน

อ.ยี่งอ

อ.เมืองนราธิวาส

ต.ละหาร
42

อ.ตากใบ

4084

4107

ต.เจะเห

ดานตากใบ
อ.ตากใบ

4056

จ.นราธิวาส

4057

4115

อ.สุไหงโก-ลก

4193

ต.สุไหงโก-ลก
4266

ดานสุไหงโกลกอ.สุไหงโก-ลก

4057

4241

อ.แวง

4115

มาเลเซีย

4057

4062
4207

ต.โละจ�ด

ดานบูเกะตา อ.แวง

4062

เสนแบงเขตตำบล
อำเภอ
เสนแบงเขตอำเภอ
ถนนเดิม
ทางรถไฟ
พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ
แมน้ำ
ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

»» อยู่ระหว่างจัดหาที่ดินที่เหมาะสม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

»» อุตสาหกรรมยางพารา
»» อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
»» อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
»» อุตสาหกรรมสิ่งทอ
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การสนับสนุนจากภาครัฐ
กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษี การอ�ำนวย
ความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่ก�ำหนด ก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่
มาตรการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ มาตรการของกระทรวงการคลัง

มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และรองรั บ การรวมกลุ ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงขยายระยะเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ออกไปจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยก�ำหนดสิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 กรณี
1.
2.

กรณีกิจการตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

กรณีกิจการเป้าหมาย
(13 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
(จ�ำกัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
เพิ่มอีก 5 ปี

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
»»หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
»»หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้ ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
»»ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
»»ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
»»อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
»»สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การน�ำช่างฝีมือต่างด้าวมาท�ำงาน เป็นต้น

เงื่อนไขพิเศษส�ำหรับ SMEs ไทย
1. ก�ำหนดเงินลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะค�ำนวณ
ราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของมูลค่าเครื่องจักรที่ ใช้ในโครงการ
นิยาม SMEs ไทย

»» ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
»» เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
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กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก�ำหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
ตามศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดกลุ่มประเภทกิจการได้เป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 66 ประเภทกิจการ และ
ก�ำหนดกิจการเป้าหมายที่ ให้ส่งเสริมเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก 6 ประเภท ดังนี้

มุกดาหาร

สงขลา

เชียงราย

หนองคาย
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กาญจนบุรี
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นราธิวาส

ตราด

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
1.

สระแก้ว

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(66 ประเภทกิจการ)

ตาก

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ ให้การส่งเสริมในพื้นที่

ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยผ่อนปรน
เงื่อนไขประเภทกิจการ
ตามนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

นครพนม

กาญจนบุรี

นราธิวาส

6.

หนองคาย

5.

เชียงราย

4.

สงขลา

3.

มุกดาหาร

2.

กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์*
กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงาน
สาธารณูป โภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิต
กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)*
กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน*
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก*
กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ*
กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า*

ตราด

1.

สระแก้ว

ประเภทกิจการ

ตาก

กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่
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บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด
มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

1.4 กิจการอบพืชและไซโล

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
1

1.5.1

กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น�้ำ

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบ
ปิด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�ำให้อากาศในโรง
เรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบ
การให้น�้ำและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและ
ระบบป้องกันพาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ เป็นต้น

A4
+

1

1.5.2

กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้ำ
(ยกเว้นกุ้ง)

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบ
ปิด มีระบบระบายอากาศเพื่อท�ำให้อากาศใน
โรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา
มีระบบการให้น�้ำและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการ
และระบบป้องกันพาหะน�ำโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบ
เซ็นเซอร์การตรวจนับจ�ำนวนสัตว์ และระบบ
ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น

A4
+

1

1.6 กิจการฆ่าและช�ำแหละสัตว์

ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น
มีระบบท�ำให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น
ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์
และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น

A4
+

1

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช
ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่อง
คัดแยกสี การอบไอน�้ำฆ่าไข่แมลงวันผลไม้
การเคลือบผิว เป็นต้น

A3
+

1

A3
+

1

A3
+

1

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)
หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
(ยกเว้นน�้ำมันจากถั่วเหลือง)
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1
+

1. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันดิบและน�้ำมันกึ่งบริสุทธิ์จาก
พืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร
2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร หรือน�้ำมันดิบ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
1

A4
+

1

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุ 1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
เจือปนอาหาร (Food Additive) หรือ
กระบวนการผสม หรือท�ำให้เจือจางเท่านั้น
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้ 2. ส�ำหรับโครงการทีม่ ีกระบวนการหมัก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี
ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว
แอลกอฮอล์)

A4
+

1

A3
+

1

1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและ
ขนส่งห้องเย็น
1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

B1
+

1

A3
+

1

B1

1

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติ (เช่น ยา สบู่ ยาสระผม
ยาสีฟัน และเครื่องส�ำอาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับประกอบกิจการ และ
บริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้
มีพื้นที่ส�ำหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้า
เกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และ
คลังสินค้า
3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และ
ตรวจสารพิษตกค้าง

1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก กาญจนบุรี

นครพนม

ประเภทกิจการ
2.4.3

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
(ยกเว้น Earthen Ware และ
กระเบื้องเซรามิกส์)

เงื่อนไข
ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3
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กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงานสาธารณูป โภค ส�ำหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

2.17 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับงาน
สาธารณูปโภค

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย

หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือ เฉพาะการผลิตเส้นใยรี ไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุ
เส้นใยประดิษฐ์
ของเสียที่เกิดขึน้ ในประเทศเท่านั้น
3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง
ประกอบการแต่งกาย และเคหะ
สิ่งทอ
3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2/A4/
B1
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

A3/A4/
B1
+

5

A4/B1
+

5

A4
+

5

A4/B1
+

5

B1
+

5

5

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา เชียงราย
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
36

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4/B1
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

5

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย
นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ
หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

5

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม

กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A 1 - A4
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

1

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว นครพนม
กาญจนบุรี นราธิวาส

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4/B1
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
2

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ
การออกแบบทางวิศวกรรม

A3
+

2

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ

A4
+

2

B1
+

2

B1
+

2

ประเภทกิจการ
4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรือ
อุปกรณ์
4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วน และ/หรือ การซ่อมแซม
แม่พิมพ์
4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/
หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร
4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี
ความจุกระบอกสูบต�่ำกว่า 248 ซีซี)

เงื่อนไข

1. ต้องมีขนั้ ตอนการเชื่อมประกอบโครงรถ

และพ่นสี
2. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน
และการใช้ชิ้นส่วน และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก

สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�ำหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication
Industry)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3/A4
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร

นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
2

5.2.2

กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

A4
+

2

5.2.3

A4
+

2

5.2.4

กิจการผลิต Compressor และ/หรือ
Motor ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
กิจการผลิต Wire Harness

B1
+

2

5.2.5

กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

B1
+

2

5.3.5

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและ
เสียง (Audio Visual Product)
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับส�ำนักงาน

A4
+

2

A4
+

2

B1
+

2

A3
+

2

5.3.6

5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk
Drive ทั่วไป และ/หรือ
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top
Cover หรือ Base
Plate หรือ Peripheral)
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2/A3
+

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดย
ไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

ประเภทกิจการ

5.4.12

5.4.13
5.4.14
5.4.17
5.4.18
5.4.19

เงื่อนไข

5.4.6.3 กิจการผลิต Top cover
หรือ Base Plate หรือ
Peripheral ส�ำหรับ
Hard Disk Drive
กิจการผลิต Flexible Printed
ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้
Circuit และ/หรือ Multi Layer
ความเห็นชอบ
Printed Circuit Board และ/หรือ
ชิ้นส่วน
กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�ำ
อื่นๆ
กิจการผลิต Printed Circuit Board
Assembly (PCBA) ทั่วไป
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง
(Audio Visual Product)
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับส�ำนักงาน
กิจการผลิตชิ้นส่วนส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A4
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

A2/A3
+

2

A4
+

2

A4
+

2

A4
+

2

A4
+

2

B1
+

2

2

หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก การผลิตพลาสติก ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว

เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับ
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
อุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods)
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้น
หลายชั้น (Multilayer Plastics
ขึ้นไป
Packaging)

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

A3
+

3

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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ประเภทกิจการ
6.7.2

เงื่อนไข

กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics
Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อใน
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic
ระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
Plastics Packaging)
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า
ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�ำเนินการ
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปด้วยเศษพลาสติกจาก
ในประเทศเท่านั้น

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

A3
+

3

A4
+

3

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี
นราธิวาส

ประเภทกิจการ
6.10 กิจการผลิตยา

เงื่อนไข
1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง
PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิด
ด�ำเนินการ
2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี นับแต่
วันครบเปิดด�ำเนินการ
3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาต
ให้น�ำเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการที่ ได้
รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่า
เงินลงทุนของโครงการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2/A3
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
1

กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย

หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
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= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
5

กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร

สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.15 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย
เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องส�ำอาง

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
1

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้าอุปโภค ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด

มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับสินค้า
อุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา

เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น
กล่องกระดาษ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
7.1.3

กิจการสถานที่ตรวจปล่อย และ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ
การส่งออก หรือโรงพักสินค้า เพื่อ
ตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่ง โดยระบบ
คอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ
(รพท.) (Inland Container Depot:
ICD)

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
4
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ประเภทกิจการ
7.4.1

7.4.2

เงื่อนไข

กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบ 1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
ที่ทันสมัย (Distribution Center:
10 ล้านบาท
DC)
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง 1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วไม่น้อยกว่า
ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
10 ล้านบาท
(International Distribution Center: 2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วย
IDC)
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
3. ก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100
ล้านบาท
3.2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ
ตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
4

A3
+

4

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา

เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ
7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม
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เงื่อนไข
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ทีด่ ินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของพื้นที่
ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน
1,000 ไร่ ให้ก�ำหนดตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ
3. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
3.1 มาตรฐานของถนนหลัก		
กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป
ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลาง
ถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร
ต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์
จอดฉุกเฉิน
กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่
ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจร

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

3

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

ไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้า
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจาก
นี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
มาตรฐานของถนนสายรองต้องมี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร
ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต้องเหมาะสมตาม
ลักษณะสมบัติของน�้ำเสีย และการ
บ�ำบัดน�้ำเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยมีบ่อเก็บน�้ำทิ้งหลังการบ�ำบัดด้วย
ระบบระบายน�้ำเสียต้องแยกออกจาก
ระบบระบายน�้ำฝนโดยเด็ดขาด
ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก�ำจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็น
โรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญ
การของ ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมี
ไฟฟ้า น�้ำประปาและน�้ำใช้ โทรศัพท์
และการไปรษณีย์แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่ในเขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ
ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณ
ร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ�ำนวนที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อม
ในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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ประเภทกิจการ
7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
(Logistics Park)
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เงื่อนไข
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่อง
ประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ทั้งหมด
3. ต้องมีพื้นที่ส�ำหรับการค้าขายอัญมณีและ
เครื่องประดับ
4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า
รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ
1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า หรือขาย
โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000
ตารางเมตร
2. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร
จากบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่าน
ชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland
Container Depot: ICD) หรืออยู่ในเขต
ประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free
Zone)
3. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
เขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร
(Free Zone)
4. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้
คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุกและ
สถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
ไม่น้อยกว่า 50 ตู้
5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวาง
สายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ
6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
5

A3
+

4

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่อง ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่
เที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
เกีย่ วข้อง
7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์
ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือส�ำหรับซ่อม
บ�ำรุงเรือ เป็นต้น
7.22.3 กิจการสวนสนุก
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถ
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดิน
ทั้งหมด
1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
2. จัดท�ำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 12 เดือน นับแต่วัน
ที่ออกบัตรส่งเสริม
1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคาร
ไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีห้องส�ำหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
บ�ำบัด และฟื้นฟูสุขภาพ
2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ
แบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืนส�ำหรับ
ผู้มาใช้บริการ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

A3
+

4

A3
+

4

A3
+

4

A3
+

4

A3
+

4

A3
+

4

B1
+

4

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก

สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
3

กิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว
ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส
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ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.29 กิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แบบครบวงจร

1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. ต้องมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนจัดแสดงและซื้อขาย
สินค้า และศูนย์กระจายสินค้าที่มีสถานที่
จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
10,000 ตารางเมตร
3. ต้องจัดให้มีระบบการให้บริการซื้อขายสินค้าผ่าน
เว็บไซต์และระบบออนไลน์อื่นๆ (e-Commerce
Platform) และมีระบบการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าที่มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์
4. ต้องจัดให้มีบริการสนับสนุนการค้า เช่น
บริการด้านโลจิสติกส์ บริการด้านการเงิน
บริการด้านการประกันภัย และบริการด้าน
งานเอกสาร เป็นต้น
5. ต้องมีศูนย์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยต้อง
ด�ำเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
5.1 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้
ค�ำปรึกษาการด�ำเนินธุรกิจ
5.2 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค
การออกแบบ หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
5.3 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ของศูนย์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท ภายในเวลา 3 ปี
นับจากวันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3
+

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี

กอง
ก�ำกับ
ดูแล
4

ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

กอง
ก�ำกับ
ดูแล

5.4 ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่วย
งานในพื้นที่ เช่น จังหวัด หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ในการจัดซื้อและ/หรือจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาผู้
ประกอบการในพื้นที่ ตามที่คณะ
กรรมการให้ความเห็นชอบ
6. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ให้รวมถึง
6.1 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ
6.2 รายได้จากค่าจัดงานแสดงสินค้า
6.3 รายได้จากการบริหารจัดการกระจาย
สินค้า (ไม่รวมถึง รายได้จากการ
ขนส่งภายในประเทศ รายได้จาก
พิธีการศุลกากร และรายได้จากการ
จองระวางเรือหรือเครื่องบิน)
6.4 รายได้จากค่าฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ

= ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน ส�ำหรับกิจการกลุ่ม A1)

= ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่ม 5 ปี
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มาตรการของกรมสรรพากร
ส�ำหรับกิจการที่ ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เช่น กิจการที่ ไม่เข้าข่าย
ประเภทที่ บีโอไอ ให้การส่งเสริม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต�่ำของบีโอไอ เป็นต้น สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้
มาตรการของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังได้ โดยมาตรการของกระทรวงการคลังจะให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ส�ำหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรที่ ใช้ในการประกอบ
กิจการ ส�ำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการน�ำเข้า หรือเพื่อการส่งออกเป็นหลัก และการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้ม
จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คุณสมบัติ ในการใช้สิทธิและประโยชน์ (ตามร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ณ เดือนมิถุนายน)
ก�ำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
»» ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อนหรือในปี พ.ศ. 2560
»» ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
»» ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530)
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
»» ต้องจัดท�ำบัญชีแยกรายการส�ำหรับกิจการที่ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกัน
ส�ำหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์กิจการที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้นั้น โปรดติดตามประกาศของกรมสรรพากรต่อไป

มาตรการสนับสนุนอื่นๆ จากภาครัฐ
แรงงานต่างด้าว
»» อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาท�ำงานแบบไป-กลับ หรือไม่เกิน 7 วัน
»» มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
»» ส�ำหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว
ที่ถูกกฎหมาย ทั้งผู้ช�ำนาญการและแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รัฐบาลจะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรตลอดจนสาธารณูปโภค ในปี 2558-2559 ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้ง 5 พื้นที่ 6 ด่าน วงเงิน 10,000 ล้านบาท
สรุปแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559
วงเงิน ปี 2558-2559 (ล้านบาท)
คมนาคม
(ถนน สะพาน
ทางรถไฟ ท่าเรือ
ท่าอาศยาน)

ศุลกากรและ
ด่านชายแดน

นิคมอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า ประปา
ชลประทาน)

2,052
616
207
806

368
688
147
100

15
15
15
15

1,260
793
126
968

3,695

สงขลา (สะเดาและ
ปาดัง-เบซาร์)

10

1,436

15

791

2,252

รวม

3,691

2,739

75

3,938

10,443

พื้นที่ชายแดน

ตาก
สระแก้ว
ตราด
มุกดาหาร

รวม

2,112
495
1,889

หมายเหตุ: ตัวเลขการลงทุนเบื้องต้น

การจัดหาที่ดิน
การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา ตามระยะ
เวลา หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการก�ำหนด
ขณะนี้ การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร สงขลา และ
ตราด กรมธนารักษ์ได้มีการก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการเช่าและค่าที่ดินราชพัสดุแล้ว โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้ว และมุกดาหาร
มีการออกเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าต่อไป
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การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก

กนอ.แบงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกออกเปน 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

้นที่ตำบลทาสายลวด
1 พือำเภอแม
สอด จังหวัดตาก

้นที่ตำบลคำอาฮวน
1 พือำเภอเมื
องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

้นที่ตำบลปาไร
2 พือำเภออรั
ญประเทศ จังหวัดสระแกว

้นที่ตำบลไมรูด
2 พือำเภอคลองใหญ
จังหวัดตราด

้นที่ตำบลสำนักขาม
3 พือำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา
Roadmap ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ปีงบประมาณ
2559

2560
2561

แนวทางการด�ำเนินงาน
นิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1

นิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

»»ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

-

นิคมอุตสาหกรรม (Feasibility Study)
»»ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
»»ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
เปิดด�ำเนินการนิคมอุตสาหกรรม

»»ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรม (Feasibility Study)

»»ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
»»ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
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2562

-

2563

-

ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
เปิดด�ำเนินการนิคมอุตสาหกรรม

มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เป็นมาตรการส�ำหรับ ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตประกอบการเสรี
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
1. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
2. อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ช�ำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ
3. อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด

เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี
1. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต
1.1 ส�ำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการผลิต

2.
3.

4.
5.

6.

สินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมและของที่ ใช้ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งในโรงงานหรืออาคาร สิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
1.2 ส�ำหรับของที่น�ำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นให้กับของ
ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ
ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ส�ำหรับวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ และสิ่งอื่นที่ได้
จากการผลิต
ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ส�ำหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร เมื่อได้ส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการน�ำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
ส�ำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ
ของที่น�ำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร
ของหรือวัตถุดิบที่น�ำเข้ามาในประเทศและน�ำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือด�ำเนินการอื่นใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก ให้ยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการน�ำเข้า การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ
แก่ของนั้น แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก�ำหนดชนิดหรือประเภทของของนั้นมิ ให้ได้รับ
ยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว
การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศสามารถน�ำราคาวัตถุดิบที่ ไม่มีสิทธิคืน หรือยกเว้นอากร หักจาก
ราคาผลิตภัณฑ์ก่อนค�ำนวณราคาภาษีอากร
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การขอใช้สิทธิประโยชน์จาก กนอ.

ส�ำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์จาก กนอ. สามารถยื่นค�ำขอรับสิทธิประโยชน์ทั้งทางด้าน
ภาษี และด้านที่ ไม่ใช่ภาษี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://e-pp.ieat.go.th ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับหนังสืออนุญาต
ได้ที่
»» การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
»» ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
»» ศูนย์ OSOS อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพมหานคร (เฉพาะกรณีการขอรับสิทธิประโยชน์: การน�ำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่
และท�ำงานในราชอาณาจักร)
หากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาขึ้นแล้ว ขั้นตอนการขอประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
และการขอรับสิทธิประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นไปตาม Flow Chart ดังต่อไปนี้
การขอใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
คำขอใชที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/1)
กนอ.
พิจารณา
อนุมัติ
หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/2)
การกอสราง/
รับรองอาคาร

การเพิ่ม/
เปลี่ยนแปลง
ประเภทการ
ประกอบกิจการ

การขอขยาย
ระยะเวลา
กอสราง/
ประกอบกิจการ

การ
เปลี่ยนชื่อ

การโอนสิทธิ
การใชที่ดิน

การตออายุ
ใบอนุญาตฯ

การขอถือ
กรรมสิทธิ์ ใน
ที่ดินในนิคมฯ
ของผูประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูประกอบการ
พาณิชยกรรม

การขออนุญาตนำ
คนตางดาว
เขามาและอยู
เพื่อทำงานใน
ราชอาณาจักร

การขอรับรอง
เปนผูประกอบ
กิจการในเขต
ประกอบการ
เสรี

การแจงเริ่ม
ประกอบกิจการ

การขยาย
โรงงาน

การแจงเริ่มฯ
สวนขยาย
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การขออนุญาตนำของใน
เขตประกอบการเสรี
ออกไปจากเขต
ประกอบการเสรี
เปนการชั่วคราว

การขออนุญาต
นำของออกไปจาก
เขตประกอบการเสรี

การอนุญาตใชที่ดินและประกอบกิจการ
สิทธิประโยชนดานภาษีอากร
สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร

การขออนุญาตนำ
เครื่องจักร
อุปกรณ ฯลฯ
เขาในเขต
ประกอบการ
เสรี

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS)
ในทุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก เน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุน รวมถึงด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและ
ครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว เป็นศูนย์ ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการ
ด�ำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยการให้บริการ
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ โดยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการด�ำเนินธุรกิจในเขตฯ และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม
3. การอนุมัติ การอนุญาต (เฉพาะที่ด�ำเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์)
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ส�ำนักงาน บีโอไอ ในภูมิภาค
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

เชียงใหม่

สงขลา

90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค
ถนนมหิดล ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล: chmai@boi.go.th

อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1 อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6

นครราชสีมา

สุราษฎร์ธานี

2112/22 ถนนมิตรภาพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล: korat@boi.go.th

49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล: surat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

ขอนแก่น

พิษณุโลก

177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล: khonkaen@boi.go.th

59/15 อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 3 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5524 8111
โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล: phitsanulok@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ศูนย์บริการด้านการลงทุน (บีโอไอ-แม่สอด)

ชลบุรี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ-ตาก

46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4997, 0 3840 4999
อีเมล: chonburi@boi.go.th

อาคารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ถนนสายเอเซีย (แม่สอด-ริมเมย) ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 2553 4711-2
อีเมล: sez-tak@boi.go.th
เว็บไซต์: osos.boi.go.th

54

สถานที่ติดต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8315
อีเมล: head@boi.go.th
เว็บไซต์: www.boi.go.th

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์/โทรสาร 073-642657
อีเมล์: drt.nara.1567@hotmail.com

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล: osos@boi.go.th
เว็บไซต์: osos.boi.go.th

ส�ำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) เขตเทศบาลนครแม่สอด
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 532 263 โทรสาร 055 532 263
อีเมล: tak-sez@moi.go.th

ส�ำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 037 425 353 โทรสาร 037 425 353
อีเมล: sakaeo.sez@gmail.com

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดเชียงราย
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�ำบลริมกก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์/โทรสาร 053-150-181, 083-922-1001
อีเมล์: cross.sez@gmail.com
เว็บไซต์: www.crsez-oss.com, oss1.starproplus.com

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
จังหวัดกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์/โทรสาร 034-515-208, 095-956-8863
อีเมล: plankanburi@gmail.com

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2280 2740 โทรสาร 0 2280 2743
อีเมล: thai-sez@nesdb.go.th

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
จังหวัดตราด
ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
ถนนราษฎร์นิยม ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
โทรศัพท์/โทรสาร 039-511282
อีเมล์: trat-sez@moi.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2253 0561 โทรสาร 0 2252 9273
อีเมล: investment.1@ieat.mail.go.th

ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดสงขลา
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ถนนราชด�ำเนิน
อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 074-321562
อีเมล์: complain.dsk@gmail.com

