
1 

นโยบายเขตพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

แนวทางการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

แผนงาน 
• สิทธิประโยชน์ 
• โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
• การบริหารจัดการแรงงาน  
• การดูแลสุขภาพ ตรวจและประกนัสุขภาพคน

ชายแดนและแรงงานต่างด้าว 
• การจัดที่ดินของรัฐให้เช่าเพื่อการ

อุตสาหกรรม/บริการ 
• ความมั่นคง 
• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนคน 
หน่วยงานตามกฎหมาย
รับผิดชอบด าเนินการ
ภายใต้อนุกรรมการ  
6 คณะ (ภายใต้ กนพ.) 
 
 
 
 

แผนเงิน 
• งบประมาณกลาง ปี 2558 
      2,377.7575 ลบ.  
• แผนงบประมาณบูรณาการเชิง

ยุทธศาสตร์เรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
 
 

 
• แผนงบประมาณบูรณาการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

   ปี 2559 : 6,168.9142 ลบ. 
   ปี 2560 : 3,305.9245 ลบ. 
   ปี 2561 : 9,883.4978 ลบ. 

   ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน 

 พัฒนา/ยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ 

 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างความสามารถของวิสาหกิจชุมชน/ภาคเอกชนในพื้นที ่

สนับสนุนให้ประชาชน/ภาคกีารพัฒนามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน ์

   จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม  
   (การขนส่ง/การผ่านแดน/ไฟฟ้า/ประปา/ระบบน้ า/สาธารณสุข/แรงงาน/สิ่งแวดล้อม) 

Obj. 

Goal 

Vision พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมกีารพัฒนาเป็นรูปธรรมอย่างมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาความมั่นคง 

1. กระจายความเจริญสูภู่มิภาค 2. ยกระดับรายได้และคณุภาพชีวิตของประชาชน 3. แก้ปัญหาความมั่นคง 

• การยอมรับของประชาชน 
• การจัดสรรงบประมาณ 
• ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
• ปัญหาสาธารณสุขชายแดน  
• ความมั่นคง 
• ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงาน 

ต่างด้าวผิดกฏหมาย 
• ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

      ความเสี่ยง กลไกตัดสินใจ 
คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(กนพ.) 

• ด าเนินงานภายใต้กฎหมายปัจุบันและการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน 
• ก าหนดให้รัฐมีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุน จัดหาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น และ

อ านวยความสะดวก เอกชนลงทุน ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ 
• ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม ความมั่นคง และ

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
• ยืดหยุ่นและปรับได้ตามสถานการณ ์
• ก าหนดพื้นที่ตามเขตการปกครอง 

      หลักการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
 ประธาน : หน.คสช. 
เลขานุการ : ลศช. 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สนพ.)  

คณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิประโยชน์ 
ก าหนดพื้นที่ และ
ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็

ด้านการลงทุน 

 
คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระดับพื้นที่ 

 

คณะอนุกรรมการ
ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็

ด้านแรงงาน 
สาธารณสุข และ

ความมั่นคง 

 
คณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและด่าน
ศุลกากร 

 

 
 

คณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการ 

 
 

 
คณะอนุกรรมการ
ด้านการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ 
 

ประธาน : รมว.กค. 
เลขานุการ : ผอ.สศค. 

ประธาน : รมว.รง. 
เลขานุการ : อธิบดี
กรมการจัดหางาน 

ประธาน : รมว.คค. 
เลขานุการ : ผอ.สนข. 

ประธาน : รมว.มท. 
เลขานุการ : สป.มท. 

ประธาน : รมว.อก. 
เลขานุการ : สศอ. 

ประธาน : นายสุวพันธุ์   
(รมต.ประจ าส านัก
นายกรัฐมนตร)ี 
เลขานุการ : สปน. 

กลไกการด าเนินงานของการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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ความก้าวหน้า : การก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา 
ระยะสอง 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี 

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ขนาด 

ตร.กม. ไร ่

รวม 10 พื้นที่ 6,220.05 3,887,507.21 

ตาก (14 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 
มุกดาหาร (11 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 
สระแก้ว (4 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 
ตราด (3 ต าบลของอ.คลองใหญ)่ 
สงขลา (4 ต าบลของอ.สะเดา) 

1,419.00 
578.50 
332.00 
50.20 

552.30 

886,875.00 
361,542.50 
207,500.00 
31,375.00 

345,187.50 

หนองคาย (13 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 
นราธิวาส (5 ต าบลใน 5 อ าเภอ) 
เชียงราย (21 ต าบลใน 3 อ าเภอ) 
นครพนม (13 ต าบลใน 2 อ าเภอ) 
กาญจนบุรี (2 ต าบลในอ.เมือง) 

473.67 
235.17 

1,523.63 
794.79 
260.79 

296,042.00 
146,981.25 
952,266.46 
496,743.75 
162,993.75 
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•แบ่งเป็นกรณีกิจการทั่วไปและกิจการ
เป้าหมาย 
•13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย จะได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อน 50% 
อีก 5 ปี  
ให้ใช้แรงงานต่างด้าว ฯลฯ  
•ยื่นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 –  

31 ธ.ค. 61 

ความก้าวหน้า : ด้านสิทธิประโยชน์ 

  
ปัจจุบันเอกชนขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว โดยมีประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ BOI ซึ่งให้สิทธิประโยชน์
ระดับสูงสุด ผ่อนปรนเงื่อนไขส าหรับ SMEs ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และก าหนดกิจการเป้าหมายส าหรับการลงทุน นอกจากนี้ ส าหรับโครงการ 
ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI มีการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการผ่อนปรน
เงื่อนไขการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน และการจัดสินเชื่อเพ่ือการลงทุน 

การสง่เสรมิจาก BOI • กรมสรรพากร (1) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  
จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ใน 10  รอบบัญชี   
(2) ยื่นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 10 ก.ย. 58 - 31 ธ.ค. 60 
• กรมศุลกากร (1) ลดทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จาก 10 ล้านบาท เหลือ  
5 ล้านบาท (2) เขตปลอดอากรต้องมีทุนจดทะเบียน 
ไมต่่ ากว่า 10 ล้านบาท  

การสง่เสรมิ
นอกเหนือจาก BOI 

ผ่อนปรนเงื่อนไขให้ SMEs อาทิ เงินลงทุน
ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท อนุญาต 
ให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ 
ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ไม่เกิน 
10 ล้านบาท 

การผอ่นปรนเงือ่นไข SMEs การจัดสนิเชือ่เพือ่การลงทนุ 
• EXIM Bank จัดสินเชื่อเพ่ือการลงทุนใหม่

หรือขยายกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• วงเงินสินเชื่อระยะยาว 15 ปี อัตราดอกเบี้ย

พิเศษในปีที่ 1 เท่ากับ Prime Rate - 2.50% 
ต่อปี ปีที่ 2-8 เท่ากับ Prime Rate - 1.50% 
ต่อปีและปีที่ 9-15 เท่ากับ Prime Rate -
1.00% ต่อป ี

• ได้รับวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพิ่ม 
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ความก้าวหน้า : กิจการเป้าหมายส าหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการท่ี
เกี่ยวข้อง  

2. เซรามิกส ์ 
3. อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง  
4. อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  
6. การผลิตเคร่ืองมือแพทย์  
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน  
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
9. การผลิตพลาสติก  
10. การผลิตยา  
11. กิจการโลจิสติกส์  
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว  

กลุ่มท่ี BOI ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน 
1. กิจการอบพืชและไซโล 
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ัวไป 
กลุ่มท่ี BOI ยกเลิกการส่งเสริมแล้ว แต่น ากลับมาให้ใหม่เฉพาะใน SEZ  
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน 

สาธารณูปโภค  
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  

เครื่องส าอางค์ 
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ 
6. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย ประเภทกิจการเป้าหมายที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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ความก้าวหน้า : ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

1 ก าหนดพื้นที่ราชพัสดุใช้เป็นพ้ืนที่พัฒนาส าหรับเอกชนเช่า/ หน่วยราชการใช้ประโยชน์ใน 9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

6.  สงขลา  (อ.สะเดา พ้ืนที่รวม 1,069-2-08.7 ไร่) กนอ. มีแผนจัดตั้งนิคมฯ  
บนที่ราชพัสดุ 2 แปลง พ้ืนทีร่วม 927-3-70  ไร่   

- แปลงที่ 1 พ้ืนที่ 629-1-70  ไร่ กนอ. เช่าพ้ืนที่แล้ว อยู่ระหว่างน าเสนอ
คณะกรรมการ สศช. พิจารณา และ ครม. ให้ความเห็นชอบโครงการ  
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้  ในปี 2562 และเปิดให้บริการได้ในปี 2563  

- แปลงที่ 2 พ้ืนที่ 298-2-00 ไร่ อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน 

3. ตาก  (อ.แม่สอด พ้ืนที่รวม 2,182-3-64 ไร่) ให้เอกชนเช่า 1,055-2-81 ไร่  
และให้ กนอ.เช่า 671-2-05 ไร่  

4. นครพนม  (อ.เมือง พ้ืนที่ 1,408-0-05 ไร่) ให้เอกชนเช่า 1,363-2-17.1 ไร่ 
5. กาญจนบุรี  (อ.เมือง พ้ืนที่รวม 8,193 ไร่) ให้เอกชนเช่า 2,979-0-72 ไร่ 

กรมธนารักษ์สรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
นครพนม และกาญจนบุรี โดยให้เอกชนยื่นเสนอโครงการลงทุนในวันที่  
15 พฤษภาคม 2561  

โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส :  

กนอ. อยูร่ะหว่างพิจารณาจัดซื้อ 
ที่ดินเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม  

9/5/61 

1. สระแก้ว  (อ.อรัญประเทศ พ้ืนที่รวม 1,186-3-23 ไร่) 

- แปลงที่ 1 พ้ืนที่ 525-3- 0 ไร่ กรมศุลกากรอยู่ระหว่างก่อสร้างด่าน CIQ   
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 

- แปลงที่ 2 พ้ืนที่ 660-2-23 ไร่ กนอ. ก่อสร้างนิคมฯ ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างระยะที่ 2 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2562 

2. ตราด  (อ.คลองใหญ่ พ้ืนที่รวม 888-2-72 ไร่)  
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) เช่าที่ดินเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแผนการด าเนินงานเพื่อเริ่มลงทุน
ในปี 2561 

7.  มุกดาหาร  (อ.เมือง พ้ืนที่รวม 1,085-2-57 ไร่)  
8. หนองคาย  (อ.สระใคร พ้ืนที่รวม 718-0-35 ไร่)  

กรมธนารักษ์เตรียมการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย 

9.  เชียงราย  (อ.เชียงของ  อ.เชียงแสน และอ.แม่สาย พ้ืนที่รวม 1,902 ไร่)   
อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดิน 
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ความก้าวหน้า : ด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (2) 

2 ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุน ก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 
ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว 

จังหวัด อัตราค่าเช่า/ไร/่ปี) 
(บาท/ปีแรก) 

ค่าธรรมเนียม 
การจัดให้เช่า/ไร/่บาท/50 ปี หมายเหตุ 

ตาก 36,000 250,000 • อัตราค่าเช่า: ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และ 
อาจต่อได้อีก 50 ปีค่าเช่า/ไร่/ปี  
(ปรับขึ้นร้อยละ 15 ทุก 5 ปี)  

• ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า:  
ผ่อนช าระ 5 ปี โดยจ่ายปีท่ี 6-10 
 

สระแก้ว 32,000 225,000 
ตราด 24,000 160,000 
มุกดาหาร 24,000 160,000 
หนองคาย 24,000 160,000 
สงขลา 40,000 300,000 
นครพนม 8,400 140,000 • อัตราค่าเช่า: ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และ 

อาจต่อได้อีก 50 ปีค่าเช่า/ไร/่ปี  
(ปรับขึ้นร้อยละ 9 ทุก 3 ปี)  

• ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า:  
ผ่อนช าระ 5 ปี โดยจ่ายปีท่ี 6-10 

กาญจนบุรี 1,200 20,000 

9/5/61 



8 

ความก้าวหน้า : ด้านแรงงานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 

ปัจจุบัน แรงงานกัมพูชาสามารถเข้ามาท างานใน

ลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วและตราด โดยพ านักได้ 30 วัน  

• เปิดด าเนินการแล้วใน 10 พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

• ศูนย์ OSOS ส่วนกลาง มีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 และ
เชื่อมโยงกับ OSS ในพื้นที ่

ด้านการลงทุน 

ด้านแรงงาน สาธารณสุข  
และความมั่นคง จังหวัด... 

• จัดตั้งใน 10 พื้นที่เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

• สระแก้ว ตราด ตาก เชียงราย และ
กาญจนบุรี เปิดบริการจดทะเบียนแรงงาน
ในลักษณะไป-กลับได้แล้ว 

มติ ครม. 18 ก.พ. 58 เห็นชอบการจัดระบบการจา้งคนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-
กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การท างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดังนี้ 

• กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศยกเว้นข้อห้าม 
มิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรบั
เมียนมา ลาว กัมพูชา 

• กระทรวงแรงงาน ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ก าหนด
ท้องที่ สัญชาติ ประเภท ลักษณะงานหรือเงื่อนไขที่คนต่าง
ด้าวอาจขอรับใบอนุญาตท างานตามมาตรา 14 และจัดท า
คู่มือการออกใบอนุญาตท างานให้คนต่างด้าว และตั้ง OSS 
ด้านแรงงาน 

• กระทรวงการต่างประเทศ แก้ไขความตกลงว่าด้วยการขา้ม
แดนระหว่างไทย-ประเทศเพื่อนบ้าน โดยลงนามกับกัมพูชาและ
เมียนมาแล้ว รอลงนามกับลาว 

• ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดท าระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมืออัตโนมัติในการเข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าว  
ซึ่งจะเช่ือมโยงข้อมูลกับส่วนกลาง 

1 2 แรงงาน 

ปัจจุบัน แรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาท างานใน

ลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลได้ในพ้ืนที่ที่ก าหนดใน

ตาก เชียงราย  และกาญจนบุรี โดยพ านักได้ 30 วัน  

9/5/61 
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ความก้าวหน้า : การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศุลกากร 9/5/61 

พื้นที่: ปีที่แล้วเสร็จ โครงการโครงสร้างพื้นฐานส าคัญ 

ตาก ปี 2563 2562 : ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดและสะพานข้ามแม่น้ าเมย 2 / ท่าอากาศยานแม่สอด / ทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด ตอน 3 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ ตอน 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง)  
2563 : นิคมอุตสาหกรรมตาก (แม่สอด) / ด่านศุลกากรแม่สอด แห่งท่ี 2 (อยู่ระหว่างปรับแบบ) 

สระแก้ว ปี 2562 2561 : นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (ระยะที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ อยู่ระหว่างก่อสร้างระยะที่ 2 ) / ทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย-
คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก รวมสะพานข้ามคลองลึก (ฝั่งไทยก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนฝั่งกัมพูชาต้องก่อสร้างอีก 1 กม.) 
2562 : ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย (บ.หนองเอ่ียน)/ และด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ.หนองเอ่ียน)  

สงขลา ปี 2562 2562 :  ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ / นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สะเดา) 

ตราด ปี 2562 2561 :  ถนน 4 ช่องจราจรเข้าท่าเทียบเรือ / 2563: ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก ( ตอน 2 - 4 ) 

มุกดาหาร ปี 2562 2561 : สิ่งอ านวยความสะดวกด่านศุลกากรมุกดาหาร    
2562 : ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์–บ.นาไคร้-ค าชะอี/ ทางหลวง 212 หว้านใหญ่-ธาตุพนม 

หนองคาย ปี 2561 2560 : ทล. 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 (แล้วเสร็จ) / 2561 : ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

กาญจนบุรี ปี 2562 2560 : ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี (แล้วเสร็จ)  
2562 : ด่านศุลกากรพุน้ าร้อน / มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี  

เชียงราย ปี 2562 2561 : ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก/ ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ ตอน 3/ และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย / 2562 : ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม ่

นครพนม ปี 2563 2561 : ด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม ่/ 2562 : ทล. 212 (นครพนม-ท่าอุเทน)  
2563 :  ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 

นราธิวาส ปี 2563 2561 : ปรับปรุงด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก (แล้วเสร็จ) / ขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะ 3  
2563 : นิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส 9 
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ความพร้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษรายพื้นที ่
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 
10 พ้ืนที่ 

ประกาศ
พ้ืนที่ 

สิทธิประโยชน์ 
กิจการเป้าหมาย  

และการเปิดให้ลงทุน 

OSS  
การลงทุน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ด่านศุลกากร1 

พัฒนาสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การจัดหาที่ดินเพ่ือ
ใช้ประโยชน์เป็น

พ้ืนที่พัฒนา2 

OSS แรงงาน 
สาธารณสุข และความ

มั่นคง จังหวัด ... 3 

ผังเมือง4 
(ข้ันตอน) 

ตาก                    1/18 

สระแก้ว               4/18 

ตราด               5/18 

มุกดาหาร             4/18 

สงขลา             5/18 

หนองคาย             2/18 

นครพนม            3/18 

เชียงราย             2/18 

กาญจนบุรี               5/18 

นราธิวาส             2/18 

1   โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้รับงบประมาณปี 2558 2559 และ 2560 แล้วอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
2   สงขลาส่งมอบพื้นที่ 629 ไร่ ให้ กนอ. เช่าแล้ว และพื้นที่ส่วนที่เหลืออยู่ระหวา่งแก้ปัญหากบัราษฎรในพื้นที่/ เชียงรายอยู่ระหว่าง 

เจรจาที่ดินกับโรงงานยาสูบ 
3     การจัดระบบแรงงานต่างด้าวไป-กลับในมุกดาหาร หนองคาย และนครพนม รอลงนามกับ สปป.ลาว จึงมีผลในทางปฏิบัติ 
4     ขั้นตอนการวางและจัดท าผังเมืองรวม SEZ 
 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
มีข้อติดขัด/ปัญหาอุปสรรค 

9/5/61 
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การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

 
 

กิจการส่วนใหญ่ที่ลงทุนใน SEZ 

การขอรับส่งเสริมการลงทุน จาก BOI (ปี 2558-ปัจจุบัน) 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

3,817.30 ลบ.  
(28 โครงการ) 

1,749.50 ลบ.  
(6 โครงการ) 1,315.60 ลบ.  

(4 โครงการ) 831.50 ลบ.  
(4 โครงการ) 639.60 ลบ.  

(2 โครงการ) 301.80 ลบ.  
(1 โครงการ) 

182.60 ลบ.  
(1 โครงการ) 

ตาก สงขลา สระแก้ว มุกดาหาร ตราด หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย 

107.50 ลบ.  
(4 โครงการ) 

สัญชาติของนักลงทุน 

50 โครงการ  8,945.40  ลบ.  

ตาก  : เส้ือผ้าส าเร็จรูป/ผลิตภัณฑ์พลาสติก/ ยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
สงขลา : น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น/ Ceramic Dipping Former/ ถุงมือยางธรรมชาติ 
สระแก้ว :  บรรจุภัณฑ์พลาสติก/ อาหารสัตว์/Metal Parts 
มุกดาหาร : เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง/ผลิตภัณฑ์พลาสติก/ 
               อาหารหมักส าเร็จรูป 

กาญจนบุรี : อาหารสัตว์ 
หนองคาย : คอนเทนเนอร์/ Pallet 
ตราด : อาหารสัตว์ 
เชียงราย : ยางเครป/กิจการอบพชืและไซโล/ 
              อาหารสัตว์/โรงพยาบาล 

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

วัสดุก่อสร้าง 

เคร่ืองนุ่งห่ม อาหารสัตว ์

น้ ามันและไขมัน 
จากพืช/สัตว์  

   เคร่ืองมือแพทย์ 

   ผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ 

   เซรามิกส์   ยานยนต์ เคร่ืองจักร
และชิ้นส่วน 

10 การแปรรูป 
สินค้าเกษตร 

   โรงพยาบาล ศูนย์กระจายสินค้า 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

11 12 

9/5/61 

ไทย                                   34      โครงการ 

มาเลเซีย                               4      โครงการ 

จีน                                      2      โครงการ 

ญี่ปุ่น                                   2      โครงการ 

ออสเตรเลีย                           2       โครงการ 
โครงการร่วมลงทุนไทย-จีน         
โครงการร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น                   

ไต้หวัน                  

อินเดีย                                 

เกาหลีใต้   

2  โครงการ 

1  โครงการ 

1  โครงการ 

1  โครงการ 
1  โครงการ 

*อนุมัติแล้ว 47 โครงการ 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.wikalenda.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-2555-024020.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fk4JVd3jAsanuQTXnILYCw&ved=0CBsQ9QEwAw&usg=AFQjCNH01gS0gPbHVd4WLfIBwSg-n7pTPw
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การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ (2) 

การคัดเลือกผู้ลงทุนพื้นที่พฒันา 
ใน SEZ ตราด โดยกรมธนารักษ์ 
ได้ผู้ลงทุนแล้ว คือ บ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค   

เพื่อพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลาง การท่องเที่ยวนานาชาติ  
อาหารปลอดภัย และบริการการคา้ระหว่างประเทศครบวงจร 

3,001 MB 

การให้สินเช่ือเพ่ือการลงทุนใหม่ 
หรือขยายกิจการใน SEZ โดย EXIM Bank 

ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 3 ราย 
ตาก : การผลิตผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 

สงขลา : กิจการด้านบริการ 
หนองคาย : พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก  

9/5/61 

ผู้ขอใช้สิทธิประโยชน์  
ตามมาตรการของกรมสรรพากร 

มผีู้ขอใช้สิทธิ 1 ราย (ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
กิจการเกี่ยวกับการผลติไม้แปรรปู เช่น ไม้ปาร์เก้ ไม้บันได ฯลฯ) 

613 583 

432 
335 

240 

169 
104 

67 45 39 

นิตบิุคคลจัดตั้งใหม่ ปี 2558 -2561 (ม.ค. – มี.ค. 2561) 

ข้อมูลนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ในช่วงปี 2558-2561 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561)  
มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ทั้ง 10 พื้นที่ จ านวน 2,627 ราย 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ผู้ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
ภายใตม้าตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร 

มีผู้ยื่นขอใช้สทิธิประโยชน ์2 ราย ในพื้นที ่
ต.หนองกอมเกาะ และ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร  
และกิจการเขตปลอดอากรส าหรับการพาณิชยกรรม 
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การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
9/5/61 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 
67% 

ด่านศุลกากร 
/CIQ 

ความมั่นคง
และป่าไม้ 

15% 

ประปา 
7% 

ผังเมือง 
4% 

สาธารณสุข 
4% 

นิคมฯ 
2% การส่งเสริมการ

ลงทุน 
1% 

2,377.7575 ลบ. 

6,168.9142 ลบ. 

3,305.9245 ลบ. 

9,883.4978 ลบ. 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(งบกลาง) (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

โครงการส าคัญภายใต้แผนบูรณาการฯ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 

 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ได้แก่ ถนน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สะพาน ฯลฯ 
 ก่อสร้างด่านศุลกากร/ด่านพรมแดน ลานตรวจสินค้า เพิ่มศักยภาพด่านเกษตรชายแดน 
 พัฒนาระบบตรวจหนังสือเดินทาง (PIBICS) 
 ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาค 
 จัดท าผังพัฒนาพื้นที่และผังระบายน้ า 
 ก่อสร้างโรงพยาบาล จัดระบบป้องกันโรค  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบประกัน 

สุขภาพแรงงาน 
 ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษสระแก้ว 
 จัดตั้งศูนย์ OSS การลงทุน ฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
 จัดตั้งศูนย์ OSS แรงงาน ฝึกอบรม จัดหาคุรุภัณฑ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 จัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติใน SEZ 

 
 
 
 

ตัวอย่างโครงการ : 
ภาพรวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ือการพัฒนา SEZ  

(แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและแผนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง) 

ป ี2558 โครงการเรง่ด่วนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2,377.7575 ล้านบาท
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 6,168.9142 ล้านบาท
แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 618.4835 ล้านบาท
แผนงานบรูณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 72.3548 ล้านบาท

รวม 6,859.7525
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,305.9245 ล้านบาท
แผนงานพฒันาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 6,961.5989 ล้านบาท
แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 1,012.3215 ล้านบาท

รวม 11,279.8449
แผนงานบรูณาการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,883.4978 ล้านบาท
แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 1,063.5867 ล้านบาท
แผนงานการบริหารการจัดการขยะ 127.9680 ล้านบาท

รวม 11,075.0525
รวม 31,592.4074 ล้านบาท

ป ี2559

ป ี2560

ป ี2561

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK9vHO1PvKAhWUVI4KHZOqAYMQjRwIBw&url=http://picsworld24.com/random/happy-labor-day-pictures/&psig=AFQjCNEnAYI3exOqLxocaB-OTcLZBu7LBQ&ust=1455690709719154
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbpeX1i97NAhUHFpQKHYRAB0cQjRwIBw&url=http://www.defenders.org/forest/basic-facts&psig=AFQjCNHkk1Tf4aTmASWZeVMyHx_RQE-EyQ&ust=1467868852732679

