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ค าน า  

 
เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่แนวคิดและการขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพพ้ืนที่
ชายแดนของไทยซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่สําคัญในการติดต่อค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อันจะนําไปสู่การกระจาย
ความเจริญไปยังภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นกลไกหลัก 
ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

เอกสารฉบับนี้ได้สรุปภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนซึ่งครอบคลุมกรอบแนวคิด 
องค์ประกอบหลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและกลไกการขับเคลื่อน การกําหนด
ขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนสามารถกํากับดูแล
และควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา การสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ  
ที่สําคัญเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เป็นรูปธรรมและดึงดูด
การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและนําเสนอการพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของ กนพ. มีบทบาทสําคัญในการประสานการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จัดทําขึ้นฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ของประเทศต่อไป 

สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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บทสรุปของผู้บริหาร  

 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นแผนงานที่สําคัญของประเทศในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความเป็นอยู่
ที่ดีให้แก่ประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพ้ืนที่ชายแดน 
โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้กําหนดให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่
นําทางการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้มี
คําสั่งที่ 72/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เป็นประธาน
กรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการของ กนพ. มีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ 
ทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ที่เป็นหัวใจสําคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งใน
ส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพ้ืนที่ 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (2) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความม่ันคง (3) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ด่านศุลกากร (4) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (5) คณะอนุกรรมการ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และ (6) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระดับพ้ืนที ่

กนพ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพ
และเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรกของไทย  
โดยให้ความสําคัญกับหลักเกณฑ์ในด้านตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ พ้ืนที่
ชายแดนทั้งในฝั่งไทยและในประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพและความพร้อม ประชาชนและ
ภาคส่วนในพ้ืนที่ให้การยอมรับและสนับสนุน นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่อาจมีความจําเป็น 
ต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลหรือตามที่ประเทศไทยได้ตกลง
ร่วมกับประเทศอ่ืนไว้ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวและ
นโยบายของ หน.คสช. ที่ต้องการให้มีการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในทุกภาค/ช่องทาง
ที่สําคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 แห่ง  
โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 





ii 

 ระยะที่ 1 ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และตราด ให้เริ่มดําเนินการได้ 
ในปี 2558 

 ระยะที่ 2 ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ให้เริ่ม
ดําเนินการได้ในปี 2559 

ในภาพรวมของการดําเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กนพ. เปิดโอกาสให้จังหวัด
เป็นผู้จัดท าข้อเสนอการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งครอบคลุม
ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา
ในพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการได้รับการพัฒนา และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
ที่ต้องการได้รับการสนับสนุน โดยข้อเสนอดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนพ. 
ในด้านที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอต่อ กนพ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน เมื่อ กนพ. 
และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการแผนงาน โครงการ และ
มาตรการต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ช่วงแรกของการพัฒนาซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่และก าหนดรูปแบบ 
การพัฒนาที่เหมาะสม ภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและอ านวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ชายแดนทั้ง 10 แห่ง 
โดยให้การสนับสนุนในเรื่องสําคัญอ่ืนๆ นอกเหนือจากการกําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมเพ่ือจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนและการจัดตั้ง
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ด้านการลงทุน การบริหารจัดการ
แรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การจัดหาพ้ืนที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว 
ถือเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจําเป็นต่อความสําเร็จของการพัฒนา 

สําหรับสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจัดอยู่ใน
ระดับสูงสุดของประเทศ โดยโครงการที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งในส่วนของกิจการทั่วไปและกิจการเป้าหมายที่ กนพ. กําหนด จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทั้งในเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว ในขณะที่โครงการอ่ืนๆ จะสามารถขอรับ 
การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรได้ นอกจากนี้ยังมีการลดจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  และมีการผ่อนปรนเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการในระดับผู้ประกอบการ 
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ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับนักลงทุนรายใหญ่
และสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อระยะยาวจากธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้า 
แห่งประเทศไทย (Exim Bank) ได้ ซึ่งในปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเปิดรับ 
การลงทุนแล้วและให้บริการนักลงทุนผ่าน OSS ด้านการลงทุนในทุกพ้ืนที่  

มาตรการสนับสนุนด้านแรงงานเน้นการบริหารจัดการแรงงานทั้งแรงงานไทยและ 
ต่างด้าวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยอนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาเข้ามาทํางานในลักษณะไป -กลับ หรือ
ตามฤดูกาล ให้การฝึกอบรมแรงงานเพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ การตรวจและ
ประกันสุขภาพสําหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อยู่ในไทย การคุ้มครองแรงงาน และ
การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ได้จัดตั้ง OSS 
ด้านแรงงานเพ่ือประสานและให้บริการแก่นักลงทุนในพ้ืนที่ 

โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ภาครัฐต้องดูแลให้ครบ
สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มมากขึ้น 
ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ห่างไกลโครงสร้างพื้นฐานยังต้องได้รับ
การพัฒนา คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
ปี 2557-2565 รองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก ซึ่งโครงการ
บางส่วนได้เริ่มดําเนินงานในปี 2558 รวมทั้งได้จัดเตรียมแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ด่านศุลกากร ปี 2558-2567 รองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง 
โดยในการจัดสรรงบประมาณได้มีการจัดทําแผนบูรณาการงบประมาณพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในปี 2559-2560 เพ่ือผลักดันโครงการสําคัญให้มีการดําเนินงานอย่าง 
บูรณาการและเชื่อมโยงกัน เช่น โครงการก่อสร้างถนน สะพาน การปรับปรุงสนามบิน  
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้า โครงการก่อสร้าง 
ด่านศุลกากรและการอํานวยความสะดวกการผ่านแดน 

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ราคาที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในปัจจุบันปรับตัว
สูงขึ้นมากกว่า 10 เท่า การจัดหาพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม มีประชาชนอยู่อาศัย 
และท ากินจ านวนน้อย และไม่เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อน ามาจัดสรรให้หน่วยงาน
ราชการใช้ประโยชน์ และให้เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า  
จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม 
โดยภาครัฐมีการกําหนดระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดให้เช่า รวมทั้ง
อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าพ้ืนที่พัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในด้านของการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตร  
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รัฐสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีบทบาท
ในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านมาปรับปรุงคุณภาพ
หรือแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตร
และผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ 
ในการผลิต  

การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทยซึ่งได้ดําเนินการ 
อย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันมีความก้าวหน้าตามลําดับและเริ่มมีการลงทุน 
ของภาคเอกชนในแต่ละพ้ืนที่แล้ว โดยหากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ กําหนดไว้ คาดว่าจะทําให้เกิดการบูรณาการ 
การแก้ปัญหาสําคัญบริเวณชายแดน สร้างพ้ืนที่ลงทุนใหม่บริเวณชายแดนซึ่งจะช่วย 
เพ่ิมโอกาสการสร้างอาชีพและรายได้ การเข้าถึงคุณภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
ทางสังคม และเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนที่ชายแดนในการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างไรก็ดี การพัฒนาอาจส่งผลกระทบทําให้วิถีการดํารงชีวิต 
ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป และอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแออัดของประชากรและ
ประชากรแฝง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชนและสังคม ดังนั้น 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไปภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะเน้นสร้างความสมดุล  
ของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพ่ือสนับสนุนให้
พ้ืนที่ชายแดนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อน
งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่องและ ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม  
ซึ่งหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและจังหวัดต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดและดําเนินงานร่วมกัน
อย่างมีบูรณาการ 

 

 

------------------------
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บทที่  1   ภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  

 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มีการริเริ่มดําเนินงาน 
ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 10 ปี โดยเริ่มแรกของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดนที่มีศักยภาพของไทยเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสของความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงที่ได้กําหนดแผนการดําเนินงาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) อย่างไรก็ดี การพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในช่วงที่ผ่านมายังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนัก เนื่องจาก  
มีข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็น 
ด้านความต่อเนื่องของงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง และการบริหารจัดการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินสําหรับจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก 
ในการดําเนินงาน   

 ในช่วงปี 2556-2557 ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์จาก 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งส่งผลให้พื้นที่ชายแดนมีบทบาทส าคัญในการเป็นประตู
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค โดยต้องเร่งพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้สามารถ
รองรับการลงทุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากการพัฒนา และบริหารจัดการ
ผลกระทบอันอาจเกิดจากการพัฒนา อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
การลักลอบนําเข้า-ส่งออกสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนเข้าสู่ พ้ืนที่ อ่ืนๆ ของประเทศ 
ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับ 
การลงทุนจะช่วยลดการกระจุกตัวของการลงทุนในพ้ืนที่ภาคกลางและสนับสนุนเป้าหมาย
ของไทยในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
จึงได้กําหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ 
น าทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้น
เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และช่วยรักษาความม่ันคงของประเทศ  และได้มีคําสั่งที่ 
72/2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ 
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หน.คสช. ได้มีดําริให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในทุกภาค/ช่องทาง 
ที่สําคัญ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งขึ้น
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ดึงดูดการลงทุน เพ่ิมการจ้างงานและการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยแม้ว่า 
จุดมุ่งเน้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละประเทศจะมีความหลากหลายเพ่ือให้
สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน อาจสรุปได้เบื้องต้นว่าองค์ประกอบ
หลักท่ีทําให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

(1) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยรวม
ของการพัฒนาประเทศ (2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับ 
จุดแข็งและศักยภาพของพ้ืนที่ (3) ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
สําคัญเชื่อมโยงกับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลัก ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ (4) กลไก 
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความคล่องตัว (5) มาตรการและสิทธิประโยชน์
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง และ (6) การบังคับใช้กฎระเบียบ
ต้องมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการอํานวยความสะดวกในการลงทุน นอกจากนี้  
การขับเคลื่อนและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศใช้กลไกในส่วนกลาง
ประสานงานกับกลไกในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก แต่มีการกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
ในระดับที่แตกต่างกันเพ่ือให้ เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการของ 
แต่ละประเทศ 

สําหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยได้กําหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงบริ เวณชายแดน รวมทั้ ง 
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน 
ในส่วนที่ เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
เพ่ือส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชน 
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องค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

(1)  การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

(2)  การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน  

(3)  การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน  

(4)  การบริหารจัดการด้านแรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
สาธารณสุขและความมั่นคง   

(5)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริม  
การลงทุน การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป -กลับ การให้บริการแบบ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนที่จ าเป็น 
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นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังได้ให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรชายแดนโดยสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 
สนับสนุนให้มีการรวบรวมและรับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือนํามาปรับปรุง
คุณภาพหรือแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบนําเข้าสินค้า
เกษตรและผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ 

กลไกการขับเคลื่อน  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย กนพ. โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุด  
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละด้าน และนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในระดับพ้ืนที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
บนพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอย่างมี
สมดุล ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างโอกาสให้ประชาชนและประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุด  กนพ.  
จึงได้วางหลักการดําเนินงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนี้ 

1. การด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน โดยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดผล 
เป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว 
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2. การก าหนดบทบาทภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างชัดเจน โดยภาครัฐ 
เป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ จัดเตรียมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุง
กฎระเบียบ ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

3. การพัฒนาต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ โดยมีการรักษาพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหว 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้การพัฒนา 
เป็นที่ยอมรับและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการและเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

4. การด า เนินการพัฒนาต้องมีความยืดหยุ่น  โดยสามารถปรับเปลี่ ยนได้ 
ตามสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

5. การก าหนดพื้นที่พัฒนาตามเขตปกครอง เช่น อําเภอ หรือตําบล เพ่ือให้มี 
จุดยึดโยงทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานได้อย่างสอดคล้องตรงกันซึ่งทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2   การก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

  

การกําหนดที่ตั้งและขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นองค์ประกอบ
สําคัญที่ต้องมีความชัดเจนในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยที่ตั้งและขอบเขตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้กําหนดขึ้น 
จากหลักเกณฑ์การกําหนดที่ตั้งและวิธีการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

การก าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยในระยะแรกให้ความสําคัญกับพ้ืนที่
ชายแดน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ในการจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  
ใช้วัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านมาผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้ประโยชน์จากแรงงาน
ต่างด้าวที่มีค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากนัก และใช้ประโยชน์จากที่ตั้งบนแนวระเบียง
เศรษฐกิจเพ่ือเข้าถึงตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านและเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จึงได้คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ของประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้    

หลักเกณฑ์การก าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

1. ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ  โดยเป็นพ้ืนที่ชายแดน 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง และ 
การอํานวยความสะดวกการผ่านแดน  

2. พื้นที่ มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา  ได้แก่ (1) ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ และมีฐานการผลิตและฐานการลงทุนที่โดดเด่น หรือมีโอกาส
ในการขยายตัวเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค (2) มีปัจจัยการผลิตหรือ
มีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (ที่ดิน วัตถุดิบ แรงงาน) และ 
มีตลาดที่มีศักยภาพ (3) มีความพร้อมและมีปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา 
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ในระดับดี เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เครือข่ายกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจ การอํานวยความสะดวกด้านการเงินและการลงทุน และ 
ความพร้อมด้านแรงงาน เป็นต้น (4) ไม่มีปัญหาภัยพิบัติรุนแรง และ (5) ไม่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

3. พื้นที่ มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นพิ เศษหรือเร่งด่วน  เ พ่ือ 
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาในภูมิภาคที่เกิดขึ้นหรือมีแผนจะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือเป็นพ้ืนที่ที่ไทยได้ตกลงร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือพัฒนาร่วมกัน
บนพ้ืนฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ หรือ 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จะช่วยแก้ปัญหา/
ข้อจํากัดของภูมิภาค/ประเทศได้อย่างมีนัยสําคัญ  

4. ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การยอมรับและการสนับสนุน 
เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรงและเป็นผู้สนับสนุน 
ให้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบความสําเร็จ โดย 
มีการจัดทําเวทีหารือและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่  
เพ่ือประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งเตรียมแนวทาง 
การปอ้งกันและลดผลกระทบดังกล่าว  

5. ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาหรือมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง
ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคม
อาเซียน เชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้าน 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพและ
เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม 10 แห่ง โดยแบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ระยะ เพ่ือให้สามารถผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและ
สอดคล้องกับความพร้อมของพ้ืนที่ ดังนี้ 

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะท่ี 1 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจังหวัดตาก 
สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา   

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่  2 ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนในจังหวัด
หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส    
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การก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนเป้าหมายทั้ง 10 แห่ง จําเป็นต้อง 
มีการกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่เพ่ือให้การพัฒนามีความชัดเจน สามารถกํากับดูแลและ
ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยขั้นตอน 
การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่เริ่มจากจังหวัดดําเนินการระดมความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่เพ่ือจัดทําข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ เสนอมายังส่วนกลาง ซึ่งคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิประโยชน์ กําหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ภายใต้ กนพ. 
ทําหน้าที่เป็นกลไกหลักในการวิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ 
ของจังหวัดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเสนอต่อ กนพ. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ก่อนออกเป็นประกาศ กนพ. เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตพื้นที่  

1. จังหวัดดําเนินการระดมความเห็นภาคส่วนในพ้ืนที่และจัดทําข้อเสนอ
ขอบเขตพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และยื่น
ข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

2. สศช. รวบรวมข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้าน 
สิทธิประโยชน์ กําหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 
เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณากําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะได้รับ 
การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

3. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และจังหวัด เร่งสํารวจข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อ่อนไหวต่างๆ 
รวมถึงพ้ืนที่ที่มีกระทบต่อความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ชายแดน  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กําหนด
พ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เพ่ือกันพ้ืนที่เหล่านั้นออก 

4. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กําหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุนพิจารณา แล้วนําเสนอ กนพ. เพ่ือพิจารณา และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5. กนพ. ออกประกาศ กนพ. เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

กนพ. ได้ออกประกาศกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะท่ี 1 และ 2 
รวมพ้ืนที่  90 ตําบล ใน 23 อําเภอ ของ 10 จังหวัด (พ้ืนที่รวม 3,886,481.58 ไร่ ) 
ประกอบด้วย 

1. ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก ตามประกาศ 
กนพ. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 จํานวน 5 พ้ืนที่ รวม 36 ตําบล  
ใน 10 อําเภอ ของ 5 จังหวัด ได้แก่ 

ตารางท่ี 1 ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก 

พื้นที่ 
(ระยะแรก) 

ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง
กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

1. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษตาก 

14 ตําบล ใน 3 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภอแม่สอด 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลแม่สอด 

ตําบลแม่ตาว ตําบลท่าสายลวด ตําบลพระธาตุ
ผาแดง ตําบลแม่กาษา ตําบลแม่ปะ ตําบลแม่กุ 
และตําบลมหาวัน  

(2) อําเภอพบพระ 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลพบพระ 
ตําบลช่องแคบ และตําบลวาเล่ย์  

(3) อําเภอแม่ระมาด 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลแม่จะเรา 
ตําบลแม่ระมาด และตําบลขะเนจื้อ  

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเมียวดี  

ประเทศเมียนมา 

หลักการในการพิจารณาเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่   

1. เป็นพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง คือ ตําบลและอําเภอ เพ่ือจํากัด
ขอบเขตให้กระชับ และเกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) 
ในการจัดโครงสร้างพื้นฐาน 

2. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความม่ันคง เป็นตําบลที่ติดชายแดนและใกล้เคียง มีพ้ืนที่ป่าน้อยที่สุด
เพ่ือป้องกันการบุกรุกป่าหรือการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตป่าไม้  

3. เป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรที่มีปริมาณการค้าสูง 20 อันดับแรก หรืออยู่ใน
ระเบียงเศรษฐกิจ GMS หรือ IMT-GT 
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2. ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะท่ี 2  ตามประกาศ 
กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 จํานวน 5 พื้นที่ รวม 54 ตําบล 
ใน 13 อําเภอ ของ 5 จังหวัด ได้แก่ 

ตารางท่ี 2 ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 2 

พื้นที่ 
ระยะที่ 2  

ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง
กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

1. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
เชียงราย 

21 ตําบล ใน 3 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภอเชียงของ 7 ตําบล ได้แก่ ตําบลครึ่ง ตําบล

บุญเรือง ตําบลริมโขง ตําบลเวียง ตําบลศรีดอนชัย 
ตําบลสถาน และตําบลห้วยซ้อ  

เชื่อมโยงกับ
ประเทศเมียนมา 
สปป.ลาว และ

จีนตอนใต้ 

พื้นที่ 
(ระยะแรก) 

ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

2. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
มุกดาหาร 

11 ตําบล ใน 3 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตําบล ได้แก่ ตําบล 

ศรีบุญเรือง ตําบลมุกดาหาร ตําบลบางทราย
ใหญ่ ตําบลคําอาฮวน และตําบลนาสีนวน  

(2) อําเภอหว้านใหญ่ 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลชะโนด 
ตําบลหว้านใหญ่ ตําบลบางทรายน้อย และ 
ตําบลป่งขาม  

(3) อําเภอดอนตาล 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลโพธิ์ไทร 
และตําบลดอนตาล 

แขวงสะหวันเขต 
และเขต

เศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน 
สปป.ลาว 

3. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

4 ตําบล ใน 2 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภออรัญประเทศ 3 ตําบล ได้แก่ ตําบล 

บ้านด่าน ตําบลป่าไร่ และตําบลท่าข้าม  
(2) อําเภอวัฒนานคร 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลผักขะ 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษปอยเปต- 

โอเนียง ประเทศ
กัมพูชา 

4. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษตราด 

3 ตําบล ของอําเภอคลองใหญ่ ในจังหวัดตราด ได้แก่ 
ตําบลคลองใหญ่ ตําบลหาดเล็ก และตําบลไม้รูด 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเกาะกง  

ประเทศกัมพูชา 
5. เขตพัฒนา

เศรษฐกิจ
พิเศษสงขลา 

4 ตําบล ของอําเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ตําบลสะเดา ตําบลสํานักขาม ตําบลสํานักแต้ว และ
ตําบลปาดังเบซาร ์ 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษอิสกันดาร์  
ประเทศมาเลเซีย 
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พื้นที่ 
ระยะที่ 2  

ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง
กับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 

(2) อําเภอเชียงแสน 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านแซว 
ตําบลป่าสัก ตําบลแม่เงิน ตําบลโยนก ตําบลเวียง 
และตําบลศรีดอนมูล  

(3) อําเภอแม่สาย 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลเกาะช้าง 
ตําบลบ้านด้าย ตําบลโป่งงาม ตําบลโป่งผา 
ตําบลแม่สาย ตําบลเวียงพางคํา ตําบลศรีเมืองชุม 
และตําบลห้วยไคร้  

2. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
หนองคาย 

13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภอเมืองหนองคาย 12 ตําบล ได้แก่ ตําบล 

ค่ายบกหวาน ตําบลในเมือง ตําบลบ้านเดื่อ 
ตําบลพระธาตุบังพวน ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลโพน
สว่าง ตําบลมีชัย ตําบลเวียงคุก ตําบลสีกาย ตําบล
หนองกอมเกาะ ตําบลหาดคํา ตําบลหินโงม  

(2) อําเภอสระใคร 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลสระใคร 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะเวียงจันทน์-

โนนทองและ 
เขตพัฒนาไชยสถาน 

สปป.ลาว 

3. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
นครพนม 

13 ตําบล ใน 2 อําเภอ ได้แก่ 
(1) อําเภอเมืองนครพนม 10 ตําบล ได้แก่ ตําบลกุรุค ุ

ตําบลท่าค้อ ตําบลนาทราย ตําบลนาราชควาย 
ตําบลในเมือง ตําบลบ้านผึ้ง ตําบลโพธิ์ตาก 
ตําบลหนองญาติ  ตําบลหนองแสง ตําบล 
อาจสามารถ  

(2) อําเภอท่าอุเทน 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลโนนตาล 
ตําบลรามราช ตําบลเวินพระบาท 

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่าแขก

และเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะภูเขียว 

สปป.ลาว 

4. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
กาญจนบุรี 

2 ตําบล ในอําเภอเมืองกาญจนบุรี  ได้แก่ ตําบล
แก่งเสี้ยน และ ตําบลบ้านเก่า 

เมืองทวาย 
ประเทศเมียนมา 

5. เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ
นราธิวาส 

5 ตําบล ใน 5 อําเภอ ได้แก่  
(1) อําเภอเมืองนราธิวาส 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลโคกเคียน  
(2) อําเภอตากใบ 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลเจ๊ะเห  
(3) อําเภอยี่งอ 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลละหาร  
(4) อําเภอแว้ง 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลโล๊ะจูด 
(5) อําเภอสุไหงโก-ลก 1 ตําบล ได้แก่ ตําบลสุไหงโก-ลก 

รัฐกลันตัน 
ประเทศ
มาเลเซีย 
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บทที่  3   การสนับสนุนจากภาครัฐ  

  

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน 
ในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน มาตรการสนับสนุนด้านแรงงาน การจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดหา
พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงการบริหารจัดการ
ผลิตผลทางการเกษตร และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งจะจูงใจ
ให้เกิดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพ่ือผลักดันนโยบายการพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 

 

 

 

 

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) 

สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.)  
ที่ 2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ซึ่งให้สิทธิประโยชน์สําหรับ
การลงทุนเป็นการทั่วไปทั้งประเทศแล้ว ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนยังสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม (ตามประกาศ กกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2557 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ)  
โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณีเป็นกิจการทั่วไปตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 และ  
(2) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย 
จัดอยู่ในระดับสูงสุดของประเทศและเพียงพอที่จะแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของประเทศเพื่อนบ้าน เ ม่ือรวมกับการที่ ไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและ 
มีศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีครอบคลุมและ 
ได้มาตรฐาน มีวัตถุดิบและทรัพยากรมนุษย์ที่ มีคุณภาพ รวมทั้งมีการอ านวย 
ความสะดวกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ท าให้มีความได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุน
มายังพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน      
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กําหนด โดยสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 –  
31 ธันวาคม 2560  

ตารางท่ี 3 สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

กรณีเป็นกิจการทั่วไป 
ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 

กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย
ตามที่ กนพ. ก าหนด 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ  
3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

- ยกเว้นภาษี เ งิน ได้นิ ติ
บุคคลสูงสุด 8 ปี (จํากัด
วงเงินไม่เกินร้อยละ 100) 

- หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 (ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว) ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 
5 ปี 

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้าและประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 

ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออกเป็นเวลา 5 ปี 
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 
- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การน าช่างฝีมือ

ต่างด้าวมาท างาน การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การส่งออก
เงินตราต่างประเทศ 

- เหมือนกัน 

หมายเหตุ: ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
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กลุ่มกิจการเป้าหมาย กนพ. ได้พิจารณากลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ดําเนินการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามข้อเสนอของอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 
กําหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนซึ่งได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และจังหวัดที่มี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด  

กิจการเป้าหมายฯ ที่ กนพ. และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มี  13 กลุ่ม
กิจการ (62 ประเภทกิจการย่อย) และในภายหลังได้ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอีก 10 
ประเภทกิจการย่อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และเพ่ิมโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยเน้นกิจการผลิตสินค้าและ
บริการซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านหรือกิจการที่ใช้พืชผลการเกษตร 
ในบริเวณนั้นเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นกิจการที่สามารถ
ลงทุนได้เร็ว และนักธุรกิจในท้องถิ่นมีศักยภาพที่สามารถดําเนินธุรกิจได้  
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ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเป้าหมายฯ ในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะมีความแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจํากัด และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

(62 ประเภทย่อย) 

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่ 

ตา
ก 

สร
ะแ

ก้ว
 

ตร
าด

 

มุก
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ร 

สง
ขล
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หน
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คา
ย 

นค
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นม
 

เช
ียง

รา
ย 

กา
ญ

จน
บุร

ี 
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าธ

ิวา
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1. อุตสาหกรรม
การเกษตร 
ประมง และกิจการ
ที่เกี่ยวข้อง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ ใช้สิทธิ
ประโยชน์
ที่ได้รับ
ภายใต ้

เขตพัฒนา
พิเศษ

2. การผลิต
ผลิตภัณฑ์ 
เซรามิกส์ 

√      √  √ 
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13 กลุ่ม
อุตสาหกรรม 

(62 ประเภทย่อย) 

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่ 

ตา
ก 
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ก้ว
 

ตร
าด

 

มุก
ดา

หา
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3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องหนัง 

√ √   √ √ √ √ √ เฉพาะกิจ
จังหวัด

ชายแดน
ภาคใต้ 4. การผลิต 

เครื่องเรือน 
√ √   √  √ √ √ 

5. อุตสาหกรรม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

√ √     √ √ √ 

6. การผลิตเครื่องมือ
แพทย์ 

√ √     √ √ √ 

7. อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ เครื่องจักร 
และช้ินส่วน 

√ √     √  √ 

8. อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

√ √  √   √  √ 

9. การผลิตพลาสติก √ √     √ √ √ 
10. การผลิตยา √ √     √ √ √ 
11. กิจการโลจิสติกส์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. นิคมหรือเขต

อุตสาหกรรม 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. กิจการสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 ลงวันที่  
10 กรกฎาคม 2558) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศ กกท. ที่ 4/2557 โดยมีเงื่อนไข
สําหรับ SMEs ประกอบด้วย (1) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ําของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (2) ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน (3) ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 
(4) อนุญาตให้นําเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจะคํานวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ โดยมูลค่า 
ตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ และ (5) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้ 
รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวม 
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 

2. มาตรการภาษีของกรมสรรพากร  

กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์สําหรับกิจการทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม
การลงทุนตามประกาศ กกท. ในการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือ
ร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี และให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์
สามารถยื่นขอใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2558-31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้สําหรับ
กิจการผลิตสินค้า ได้แก่ (1) กิจการผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการนําเข้า (2) การผลิตสินค้า 
เพ่ือการส่งออก และ (3) กิจการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียการแข่งขัน และกิจการ
บริการที่มีการให้บริการและได้มีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)  

3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร  

กรมศุลกากรได้กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและ 
เขตปลอดอากรในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 
154/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้า และเขตปลอดอากร  โดยให้ครอบคลุมถึงนิติบุคคล 
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ตามกฎหมายทุกประเภท ในขณะที่ตามประกาศเดิมกําหนดเฉพาะบริษัท จํากัด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น  

 ลดจ านวนเงินทุนจดทะเบียนคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป  จาก 10 ล้านบาท  
ลงเหลือ 5 ล้านบาท หรือมีทุนจดทะเบียนจํานวนที่อธิบดีกรมศุลกากรเห็นว่า
เหมาะสมกับประเภทกิจการ  

 การมอบอ านาจพิจารณา (1) ผู้ขอจัดตั้งฯ สามารถยื่นคําขอจัดตั้งฯ ที่สํานัก 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ส่วนกลาง) หรือสํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลพ้ืนที่ 
(ส่วนภูมิภาค) หรือด่านศุลกากรที่กํากับดูแลพ้ืนที่ (ส่วนภูมิภาค) (2) มอบอํานาจ 
ในการพิจารณาอนุมัติจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท
โรงผลิตสินค้าและเขตปลอดอากร รวมถึงการขอเป็นผู้ขอประกอบกิจการ 
ในเขตปลอดอากร ให้แก่สํานักงานศุลกากรที่กํากับดูแลพ้ืนที่ (ส่วนภูมิภาค)  
(3) มอบอํานาจในการพิจารณาอนุมัติคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า  
ให้ด่านศุลกากรที่กํากับดูแลพ้ืนที่ (ส่วนภูมิภาค) และ (4) สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน
ประเภทโรงผลิตสินค้า ผู้นําของเข้าสามารถยื่นคําขออนุมัติสูตรการผลิต รวมถึง
การขอแก้ไขเพ่ิมเติมสูตรการผลิตต่อด่านศุลกากรที่กํากับดูแลพื้นที่ (ส่วนภูมิภาค) 

4. สินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่หรือขยายกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) จัดวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาว 15 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีที่ 1 เท่ากับ Prime Rate - 2.50% ต่อปี (ปัจจุบัน 
Prime Rate อยู่ที่ 6.50% ต่อปี) ปีที่ 2-8 เท่ากับ Prime Rate - 1.50% ต่อปี และปีที่  
9-15 เท่ากับ Prime Rate -1.00% ต่อปี ภายใต้บริการนี้จะได้รับวงเงินหมุนเวียนระยะสั้น
เพ่ิมด้วย ทั้งนี้ จํานวนและระยะเวลาของเงินกู้ระยะสั้นต้องไม่เกินเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับ
อนุมัติ โดยกู้ ได้ทั้งสกุลเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ นําไปออกตั๋วสัญญาใช้ เงิน 
ได้ไม่เกิน 180 วัน อัตราดอกเบี้ยสกุลบาทเท่ากับ Prime Rate -1.50% ต่อปี และสกุล
ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ LIBOR +3.50% ต่อปี และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์สามารถ 
ยื่นขอใช้สิทธิไดต้ั้งแต่วันนี้จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2560 

มาตรการสนับสนุนด้านแรงงาน 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการขาดแคลนแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตของไทย 
ตลอดจนความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเป็นปัจจัยสําคัญ 
ที่ส่งผลให้มีการลักลอบเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก 
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ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายในบริเวณชายแดน
หรือใช้พ้ืนทีบ่ริเวณชายแดนเป็นช่องทางเข้ามาทํางานในพ้ืนที่ตอนในของไทยอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบทั้งในด้านสังคม และด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น  
การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสําหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก สกท. ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ร่วมกับการกําหนดมาตรการ
สนับสนุนด้านแรงงานอย่างเป็นระบบและครบวงจรภายใต้การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจึงเป็นมาตรการที่จําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดหา
แรงงานที่มีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น 
ให้น้อยที่สุด  

การบริหารจัดการแรงงานเพ่ือสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ครอบคลุม 
การดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้  

1. การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบไป-กลับ  

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดระบบการจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติ 
เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป-กลับและแบบฤดูกาล ตามมาตรา 
14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2558 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานได้ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 
เข้ามาทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้โดยใช้บัตรผ่านแดนเป็นเอกสารประกอบการ 
ขอใบอนุญาตทํางาน ทั้งนี้ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อํานวยความสะดวกการข้ามแดน
ของแรงงานโดยนําเทคโนโลยีระบบควบคุมการผ่านแดน (Border Control System) - 
Immigration Card มาประยุกต์ใช้สําหรับตรวจบัตรผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศต้องเจรจากับประเทศ
เพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน เพ่ือให้แรงงานของเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาสามารถเข้ามาทํางานในขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจนและมีระยะเวลาพํานักในจังหวัด
ชายแดนตามท่ีกําหนดร่วมกัน  

2. การพัฒนาฝีมือแรงงาน  

กระทรวงแรงงานพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าวเพ่ือให้มีความสามารถ
สอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดการฝึกอบรมให้แรงงาน
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ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในพ้ืนที่  รวมถึงจัดทําคู่มือการออกใบอนุญาตทํางาน 
ให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล 

3. การตรวจและประกันสุขภาพแรงงานส าหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม 
ที่อยู่ในประเทศไทย  

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สําหรับคนต่างด้าว 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) คนต่างด้าวในประเทศไทย 
พร้อมผู้ติดตาม 4 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และ (2) คนต่างด้าว
ตามแนวชายแดนแบบไป-กลับ พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขให้แรงงานต่างด้าวในไทยทุกราย
ต้องตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยสถานบริการของรัฐ และทําประกันสุขภาพ 
ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย ตลอดจนออกประกาศ
เพ่ือกําหนดอัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว 
ในกลุ่มเป้าหมาย  

4. การคุ้มครองแรงงาน  

กระทรวงแรงงานเน้นสร้างเครือข่ายเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน 
ในการป้องกันตนเองเรื่องยาเสพติดและการเข้าถึงบริการสุขภาพ เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจของแรงงานไทยและต่างด้าวให้เข้าใจสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัย  
ถูกหลักอาชีวอนามัย และมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)  
1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน  

ในทุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก เน้นการให้บริการด้านการค้า 
การลงทุน ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว  
โดยให้บริการใน 3 ลักษณะ ได้แก่  

 การให้ข้อมูลและค าแนะน า โดยมีระบบพ้ืนฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งกฎระเบียบ ฐานข้อมูล
เชิงธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

 การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม  
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ขั้นตอนการขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์จะจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว สามารถดําเนินการได้ 
ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  นําแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด  

2.  ชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ 1–10 พร้อมใบรับรองแพทย์
ฉบับจริงและบัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้  

3.  นําแรงงานต่างด้าวยื่นแบบคําขออนุญาตทํางาน (ตท.8) พร้อมเอกสารประกอบ
คําขออนุญาตทํางานกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ OSS ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตทํางาน 
ในวันที่ยื่นเอกสารทันที 

 

 การอนุมัติและอนุญาต (เฉพาะที่ดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์)  

ในกรุงเทพมหานคร นักลงทุนยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center: OSOS) ของ สกท. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) walk-in (2) นัดหมายล่วงหน้า (3) ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยในกรณีขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. เวลาในการพิจารณาประมาณ 
40-90 วัน ขึ้นอยู่กับวงเงินลงทุนของโครงการ ซึ่ง OSOS จะประสานงานใกล้ชิดกับ OSS 
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 พ้ืนที ่ 

2.  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน  

กรมการจัดหางานได้ประสานจังหวัดในพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
10 จังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานเรียบร้อยแล้ว  ครอบคลุมงานด้าน
สาธารณสุข ตรวจคนเข้าเมือง การจัดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการให้บริการ 
จดทะเบียนแรงงาน 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ปี 2557 -2565 
รองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย และเห็นชอบโครงการเร่งด่วนให้เร่งดําเนินการตั้งแต่ปี 2558 รวมทั้งคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร ภายใต้ กนพ. ได้จัดเตรียมแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน
และด่านศุลกากร ปี 2558-2567 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่สอง 
ซ่ึงมีโครงการสําคัญทีไ่ด้ลงทุนพัฒนาในพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงการส าคัญในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 1 
 พื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพาน

ข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด) ตอน 3 
โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด โครงการก่อสร้างลานตรวจสินค้าพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างประกอบด่านศุลกากรแม่สอด โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 
โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน  

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
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 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล. 348-บ้านป่าไร่  
อ.อรัญประเทศ โครงการก่อสร้างทางหลวงสายอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา  
(บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33-ด่านบ้านคลองลึก 
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนสายแยก ทล. 33-ด่านบ้านคลองลึก โครงการก่อสร้าง
ลานตรวจสินค้าด้วยระบบ X-Ray เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรที่ด่านบ้านคลองลึก โครงการ
ปรับปรุงอาคารที่ทําการและภูมิทัศน์ด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) และโครงการพัฒนา
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ (หนองเอ่ียน-สตึงบท)  

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์–
บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่ด่านมุกดาหาร และโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-
มุกดาหาร-นครพนม 
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ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 พื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ โครงการถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ และโครงการก่อสร้างขยายพ้ืนที่ลานตรวจคอนเทนเนอร์สินค้า
ด่านศุลกากรคลองใหญ่  

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
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 พื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ โครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการ
ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
พร้อมบริเวณ ระยะที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนสาย สข. 1027-ปาดังเบซาร์ โครงการ
ก่อสร้างแยกทางหลวงหมายเลข 4-ด่านสะเดาแห่งที่ 2 และโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย (สะเดา)  

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 พืน้ที่จังหวัดหนองคาย ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย–
บึงกาฬ ตอน 1 และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
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2.  การพัฒนาโครงการส าคัญในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ 2 

 พื้นที่จั งหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่  โครงการเชื่อมต่อเส้นทาง Motorway  
(บางใหญ-่กาญจนบุรี) กับด่านบ้านพุน้ําร้อน โครงการพัฒนาด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดน
ถาวรบ้านพุน้ําร้อน และโครงการรถไฟทางคู่ (แหลมฉบัง-บ้านพนุ้ําร้อน-ทวาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 พื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 1129 เชียงแสน -
เชียงของ ตอน 1-2 โครงการทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก ส่วนที่ 1 โครงการ 
ทางหลวงหมายเลข 1020 เชียงราย-เชียงของ ตอน 3 โครงการทางหลวงหมายเลข 1290 
เชียงแสน–เชียงของ ตอน 3 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเชียงของ โครงการ
สร้างสิ่งอํานวยความสะดวกด่านศุลกากรแม่สาย และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ 
ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
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 พื้นที่จังหวัดนครพนม ได้แก่ โครงการทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-
นครพนม ตอน 1 และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 

 พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โครงการสะพานตากใบ โครงการปรับปรุงบริเวณ
เพ่ิมเติมด่านศุลกากรสุไหงโก -ลก และโครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายรอบบริเวณ 
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 
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การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
เมื่อมีการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสําหรับการลงทุนของภาคเอกชน 
ใน 10 พ้ืนที่ ทําให้สถานการณ์ราคาที่ดินในพ้ืนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้
ภาคเอกชนบางส่วนไม่สามารถจัดหาที่ดินเพ่ือการลงทุนได้ นอกจากนี้ พ้ืนที่บางส่วน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังเป็นพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ พ้ืนที่ของรัฐที่ไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ และพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ดังนั้น แม้ว่าองค์ประกอบของการสนับสนุนจาก
ภาครัฐเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่ง สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. 
นําเสนอในระยะแรกจะมิได้มีการกําหนดเรื่องการจัดหาที่ ดินของรัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนา เนื่องจากต้องการให้เป็นไปตามกลไกการตลาด แต่เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนของภาคเอกชนและแก้ไขปัญหาการได้มาซึ่งที่ดินสําหรับการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน กนพ. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและ
การบริหารจัดการ (ตามคําสั่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) เพ่ือทําหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ของรัฐจากข้อเสนอ 
ของจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือจัดสรรให้หน่วยราชการ และให้เอกชนหรือ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่พัฒนา 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยในการกําหนดพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการพัฒนาดังกล่าว
พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม พ้ืนที่ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ 
มีผลกระทบต่อภาคประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ การที่ภาครัฐจัดหาที่ดินเพ่ือนํามาใช้ประโยชน์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นแนวทางที่ใช้สนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในต่างประเทศหลายแห่งเพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและภาคเอกชน
สามารถลงทุนได้โดยเร็ว อย่างไรก็ดี วิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินจะแตกต่างกันไปแล้วแต่
กรณี เช่น มาเลเซียสามารถบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และผังเฉพาะพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือ
และกลไกในการรวบรวมที่ดินสําหรับพัฒนาได้รวดเร็ว มีการกําหนดราคาประเมินที่ดิน
อย่างชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้ 
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พื้นที่ที่น ามาจัดสรรเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

พ้ืนที่ที่นํามาจัดสรรเพ่ือใช้ประโยชน์ระยะที่ 1 (ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา และ
หนองคาย) ดังนี้ 

 ตาก : ที่ดินป่าไม้ถาวร “ป่าแม่สอด” ในตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด 
เนื้อท่ีประมาณ 2,182-3-64 ไร่ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงาน  

1. ออกประกาศเพิกถอนพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและพ้ืนที่ที่หน่วยงานราชการไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดและเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเพ่ือใช้อํานาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพ่ือถอนสภาพที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแทนการดําเนินงานตามกระบวนการปกติ   

2. กําหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าวตกเป็นที่ราชพัสดุสําหรับใช้ประโยชน์ในการเป็นพ้ืนที่พัฒนา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และกรมธนารักษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

3. กําหนดรายละเอียดระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้เช่า 
ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และข้ันตอนการคัดเลือกผู้ลงทุน 

4. จัดสรรที่ดินให้หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า  

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 
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 สระแก้ว : จํานวน 2 พ้ืนที่ ในตําบลป่าไร่ อําเภออรัญประเทศ รวม 1,186-3-23 ไร่
ประกอบด้วย (1) ที่ดินราชพัสดุแปลงที่เพิกถอนจากป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร 
เนื้อท่ี 525-3-00 ไร่ และ (2) ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อท่ีประมาณ 660-2-23 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

 มุกดาหาร : ที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 2 แปลง ในตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง
มุกดาหาร เนื้อท่ีประมาณ 1,085-2-57 ไร่ 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 
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 ตราด : ที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 3 แปลง ในตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ 
เนื้อท่ีประมาณ 888-2-72 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

 สงขลา : ที่ดินในตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา เนื้อท่ีประมาณ 1,196-2-20 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 
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 หนองคาย : ที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 1 แปลง ในตําบลสระใคร อําเภอสระใคร 
เนื้อท่ีประมาณ 718-0-35 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ 

พ้ืนที่ที่นํามาจัดสรรเพ่ือใช้ประโยชน์ ระยะที่ 2 (นราธิวาส นครพนม เชียงราย และ
กาญจนบุรี) ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 

 นราธิวาส : ที่ดินเอกชนในตําบลละหาร อําเภอยี่งอ และตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง
นราธิวาส เนื้อท่ีประมาณ 2,277 ไร่ กนอ. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ 

 นครพนม : ที่สาธารณะประโยชน์โคกภูกระแต ในตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง
นครพนม เนื้อที่ประมาณ 2,938 ไร่ โดยการถอนสภาพพ้ืนที่ที่ดินสาธารณประโยชน์
เฉพาะบริเวณที่ไม่มีหน่วยงานราชการขอใช้และไม่มีการบุกรุกครอบครองในเนื้อที่
ประมาณ 1,400 ไร่   

 เชียงราย : จํานวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย (1) ที่สาธารณประโยชน์ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว 
ในตําบลสถาน อําเภอเชียงของ เนื้อที่ประมาณ 531 ไร่ และ (2) ที่ราชพัสดุ (โรงงานยาสูบ) 
ในตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย เนื้อที่ประมาณ 870 ไร่ โดยการส่งคืนพ้ืนที่ประมาณ 720 ไร่  

 กาญจนบุรี : ที่ราชพัสดุ (ที่สงวนหวงห้ามใช้ในราชการทหาร) ในตําบลบ้านเก่า 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี  เนื้อที่ประมาณ 8 ,273 ไร่ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในเรื่อง 
ความมั่นคงด้วยแล้ว คงเหลือพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมประมาณ 8,193 ไร่ 
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การเช่าที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1. ระยะเวลาการเช่า มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี  

2. อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า  

 อัตราค่าเช่ารายปี อยู่ระหว่าง 24,000 – 40,000 บาท/ไร่/ปี โดยในแต่ละพ้ืนที่
จะปรับปรุงอัตราค่าเช่าเพ่ิมร้อยละ 15 ทุก 5 ปี สําหรับอัตราค่าเช่าของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ส่วนลดร้อยละ 30 จากอัตราค่าเช่า 
ของเอกชนเป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์ที่ใช้กับรัฐวิสาหกิจ 

 ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน (ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสําหรับการเช่าที่ดินต่อไร่
ตลอดระยะเวลา 50 ปี) เป็นอัตราขั้นต่ําของแต่ละพ้ืนที่ที่กําหนดโดยทางราชการ 
ซึ่งภาคเอกชนและ กนอ. ใช้อัตราเดียวกันอยู่ระหว่าง 160,000 – 300,000 บาท 
โดยสามารถชําระครั้งเดียวหรือผ่อนส่งได้ 5 ปี (จ่ายปีที่ 6-10) 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเช่า และข้ันตอนการคัดเลือกผู้ลงทุน  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบของกรมธนารักษ์ในรูปแบบกลไก
ของคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดย กนพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งมีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธาน 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีผู้อํานวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค 
กรมธนารักษ์ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การเช่า และขั้นตอนการคัดเลือกและเจรจาต่อรองผู้เสนอการลงทุน รวมทั้งระยะเวลา 
ในการดําเนินการสรรหา คัดเลือกผู้ลงทุน โดยให้พิจารณาด้านผลประโยชน์และข้อเสนอ  
ด้านการลงทุนพัฒนาพื้นที่ที่ก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อประเทศเป็นสําคัญ  

คณะทํางานฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ พัฒนาพ้ืนที่ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กนพ. แล้ว ดังนี้  

 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สําหรับ
ภาคเอกชนเช่า แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แผนผังการใช้ที่ดิน/แนวคิด 
การจัดทําแผนแม่บทเบื้องต้น น้ําหนัก (ร้อยละ) 55 โดยมีส่วนที่ให้คะแนน
สําหรับสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชุมชนและสังคมและการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับ SME เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและการสร้างโอกาสให้ SME 
สามารถลงทุนได้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่วนที่ 2 รูปแบบจําลองเชิงธุรกิจ 
กรอบระยะเวลาดําเนินการ และความเป็นไปได้ในเชิงการเงิน น้ําหนัก (ร้อยละ) 25 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า (ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 
ขั้นต่ําที่ทางราชการกําหนด บาท/ไร่/50 ปี) น้ําหนัก (ร้อยละ) 20  

 คุณสมบัติของผู้เสนอการลงทุน (ทุนจดทะเบียน) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ํากว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ กรณีกิจการร่วมค้าให้มีมูลค่า
ทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่ํากว่า 50 ล้านบาท และมีผลงานที่ประสบความสําเร็จ
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินในลักษณะของนิคม
อย่างน้อย 1 โครงการ โดยจะเป็นผลงานหรือประสบการณ์ของบริษัทใดบริษัท
หนึ่งที่เข้าร่วมธุรกิจก็ได้ 

 กรอบระยะเวลาการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพ้ืนที่ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะเวลาดําเนินการรวม 117 วัน 

การบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์บริหารจัดการการค้าสินค้าเกษตร
ระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะการนําเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศ 
เพ่ือนบ้านมายังพ้ืนที่ชายแดนที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายและไม่กระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้สหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่มีบทบาทในการรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากประเทศ 
เพ่ือนบ้านมาปรับปรุงคุณภาพและใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เช่น การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมามายังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก การนําเข้ามันสําปะหลังจากกัมพูชามายังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
เป็นต้น เพ่ือเป็นการจัดระบบการค้าชายแดนให้เป็นระเบียบและลดผลกระทบต่อตลาด
ภายในประเทศ  

การบริหารจัดการความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน  
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดทําแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง 
(พ.ศ. 2559-2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น
บริเวณชายแดน ให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยขึ้นในบริเวณชายแดน และสามารถรองรับปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 31 จังหวัดทางบก และ 23 จังหวัดทางทะเล โดยจัดระบบเสริมประสิทธิภาพ 
การป้องกันพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล ดําเนินการด้านกฎหมายเพ่ือบูรณาการ
การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน จัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงหรือ
ควบคุมการใช้พ้ืนที่ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน เชื่อมโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
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ทั้งสินค้าและยานพาหนะ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเตือนภัยความมั่นคง 
จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดนเพ่ือลดปัญหาอาชญากรรมและความมั่นคง พัฒนาระบบ
การตรวจโรคระบาดและส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน พัฒนาระบบการข่าวและปฏิบัติการ
จิตวิทยาในพ้ืนที่ชายแดน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นบริเวณพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

การจัดท าผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้จัดทําผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนครอบคลุมพ้ืนที่ในตําบลและ
อําเภอที่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 1 และ 2 โดยจัดทํา
ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังคมนาคมขนส่ง นอกจากนั้น ได้ออกแบบวางผังพ้ืนที่เฉพาะ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่ การกําหนดโซนนิ่งระดับย่าน พร้อมวางระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
และปลอดภัย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสอดคล้อง
ตามศักยภาพพ้ืนที่ และโอกาสการขยายตัวในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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บทที่  4    ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ ก า ร พัฒน า เ ข ต พัฒ น า
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดนในระยะต่อไป  

 

เมื่อมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแล้วจะส่งผลอย่างไร ? 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดําเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 
2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในพ้ืนที่ชายแดน โดยใช้ประโยชน์จาก 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิด 
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา เสริมสร้างความมั่นคง
ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณชายแดน ซึ่งภาครัฐ 
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพ่ือดึงดูดให้เกิดการลงทุนและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณ
ชายแดนของประเทศ โดยหากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนดําเนินการ 
จนบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ คาดว่าการพัฒนาดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ที่สําคัญ ดังนี้ 

การบูรณาการแก้ปัญหาส าคัญบริเวณชายแดน  

การพัฒนาฐานอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามา
ทํางานในลักษณะไป-กลับ การเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านชายแดน รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยง อํานวย 
ความสะดวกการผ่านแดน และรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน ซึ่งเป็นการดําเนินงาน
ภายใต้การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะช่วยจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
สําคัญบริเวณชายแดน เช่น การค้าสินค้าผิดกฎหมาย การลักลอบเข้ามาทํางานของแรงงาน 
ต่างด้าว ยาเสพติด โรคติดต่อข้ามพรมแดน ความไม่สงบตามแนวชายแดน ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
โอกาสให้พ้ืนที่ชายแดนสามารถพัฒนาได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง พ้ืนที่ชายแดน 
ที่มีศักยภาพในปัจจุบันและท่ีมีโอกาสจากการพัฒนาในอนาคต  

การสร้างฐานการลงทุนใหม่บริเวณชายแดนและเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้  

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะช่วยสนับสนุนให้พ้ืนที่ชายแดน 
เป็นฐานเศรษฐกิจและการลงทุนแห่งใหม่ของประเทศที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในประเทศ
ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนที่  และ
นักลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตบริเวณชายแดนมีบทบาทสําคัญ  สามารถ
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เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศและห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาคได้มากขึ้น  
แทนฐานการผลิตเดิมที่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ ซึ่งจะ 
ช่วยเพิ่มการจ้างงานและลดความเหลื่อมล้ําของรายได้ในพ้ืนที่ 

การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงคุณภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคม  

ภาครัฐจะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การให้บริการและอํานวย 
ความสะดวกบริ เวณจุดผ่านแดนที่ ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการที่ เ พียงพอและมีคุณภาพ ตลอดจนการเ พ่ิมขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการและแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสังคมดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนให้ฐานเศรษฐกิจบริเวณชายแดนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีชายแดนดีขี้น 

การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ชายแดนในการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน  

การเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพ้ืนที่ใหม่ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และการให้บริการและอํานวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดนที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวในพื้นทีแ่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนให้ขยายตัวเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ดี  การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอาจจะส่งผลกระทบให้ 
วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปลี่ยนผ่านจากสังคม 
แบบพ่ึงพาซึ่ งกันและกันไปสู่การเป็นสั งคม เชิงธุรกิจที่ต้องมีการแข่ งขันมากขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงอาชีพเพ่ือให้สอดรับกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ การขยายตัวของสังคมและ
การรับค่านิยมสมัยใหม่บางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม 
รวมทั้งการเป็นแหล่งจ้างงานใหม่บริเวณชายแดนซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
แออัดของประชากรโดยเฉพาะการมีประชากรแฝง เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
ของแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชนและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วย 
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การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต่อไป 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งได้กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้องดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนั้น ในระยะต่อไป จะต้องมุ่งเน้น
ขับเคลื่ อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดนใน 5 พ้ืนที่ ระยะแรก  
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา) และ 5 พื้นที่ระยะที่สอง (หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส) ให้ต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนา
จะต้องสร้างความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ชายแดนให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

การประสานนโยบายลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไปจึงเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญ โดยหน่วยงานส่วนกลาง
และจังหวัดจําเป็นต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนา 
เพ่ิมมากขึ้น ดังนี้  

บทบาทของส่วนกลาง 

หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องเร่งรัดการดําเนินงานสําคัญให้แล้วเสร็จและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการพัฒนา ต้องหาสาเหตุและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ยังสามารถทบทวน 
ผลการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่และประเทศมากที่สุด  

บทบาทของส่วนกลางต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป มีดังนี้ 

 ติดตามเร่งรัดแผนงาน/โครงการ/มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนให้เป็นไปตามแผน ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ด่านศุลกากรซึ่งได้จัดทํากรอบแผนไว้แล้วและมีการสนับสนุนงบประมาณดําเนิน
โครงการสําคัญในแต่ละพ้ืนที่  มาตรการสนับสนุนด้านแรงงานที่เ อ้ือประโยชน์ 
ให้นักลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวในลักษณะไป-กลับได้อย่างถูกกฎหมาย การดําเนินงาน
ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพ้ืนที่
ให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเตรียมการ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาฝีมือแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อมเมือง 
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 ประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพ้ืนที่โดยรอบ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
รวมทั้งกําหนดและดําเนินมาตรการที่จําเป็นต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จากการพัฒนาให้เหลือน้อยที่สุด  

 ทบทวนนโยบาย/มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ สิทธิประโยชน์สําหรับ 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กิจการเป้าหมายสําหรับการลงทุน 
ในระยะต่อไปที่จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น และขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ เป็นพ้ืนที่พัฒนา 
ซึ่งสามารถขยายเพ่ิมมากขึ้นหรือลดขนาดพ้ืนที่ลงได้ ตลอดจนการทบทวนกลไกบริหาร
จัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนงานให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

 บูรณาการการจัดท าแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนระยะต่อไป เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด่านศุลกากรและการอํานวยความสะดวกการผ่านแดน นิคม
อุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาแหล่งน้ํา สาธารณสุข 
แรงงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
แก่ทุกภาคส่วน ดึงดูดการลงทุน และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนให้เพ่ิมมากข้ึน 

ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาข้างต้น 
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยผ่าน กนพ. ซึ่งมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุด เป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละด้าน รวมทั้งประสานและติดตามความก้าวหน้า 
การดําเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 พ้ืนที่ และนําเสนอต่อ กนพ. 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บทบาทของจังหวัด  

จังหวัดมีบทบาทเชิงรุกในการเป็นเจ้าภาพหลักประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่คู่ขนานไปกับการดําเนินงานของ
ส่วนกลาง โดยควรให้ความสําคัญ ดังนี้ 
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 บริหารจัดการและสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความก้าวหน้า 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาดําเนินกิจการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และอํานวยความสะดวกการลงทุน  

 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและครอบครัว 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

 สร้างความเข้าใจและการยอมรับของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตลอดจนติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานต่อ กนพ. อย่างสม่ําเสมอ  

 จัดตั้งส านักพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนในระดับพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก 1  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ 
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ภาคผนวก 2  
ที่ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและ

แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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ที่ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ล าดับ ที่ตั้งศูนย์ OSS ด้านการลงทุน ข้อมูลติดต่อ 

1 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย)  
เขตเทศบาลนครแม่สอด อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก 

โทรศัพท์ 0 5553 2263  
โทรสาร 0 5553 2263  
อีเมล: taksez08@gmail.com 

2 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 

โทรศัพท์ 0 3742 5353  
โทรสาร 0 3742 5353  
อีเมล: sakaeo-sez@moi.go.th 

3 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 165 ถนนกาญจนวนิช  
ต าบลน้ าน้อย อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท์ 0 7421 1253  
โทรสาร 0 7421 1904  
อีเมล: songkhla-sez@moi.go.th 

 

4 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร 

โทรศัพท์ 0 4261 4777  
โทรสาร 0 4261 4777  
อีเมล: mukdahan-sez@moi.go.th 

5 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลาง 
จังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ต าบลบางพระ  
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

โทรศัพท์ 0 3951 1282  
โทรสาร 0 3951 1282  
อีเมล: trat-sez@moi.go.th 

6 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ต าบล 
หนองกอมเกาะอ าเภอเมือง จงัหวัดหนองคาย 

โทรศัพท์ 0 4299 0462  
โทรสาร 0 4299 0462  
อีเมล: nongkhai-sez@moi.go.th 
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ล าดับ ที่ตั้งศูนย์ OSS ด้านการลงทุน ข้อมูลติดต่อ 

7 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
เชิงสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 

โทรศัพท์ 0 4253 2888-90,  
09 4546 4946 

โทรสาร 0 4253 2888-90  
อีเมล: nakhonphanomsez@moi.go.th 

8 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง  
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0 5315 0181  
โทรสาร 0 5315 0181  
อีเมล: chiangrai-sez@moi.go.th 

9 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร ี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต  
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

โทรศัพท์ 0 3451 2399  
โทรสาร 0 3451 2208  
อีเมล: kanchanaburi-sez@moi.go.th 

10 ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 37 
ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

โทรศัพท์ 0 7353 2026  
โทรสาร 0 7353 2024  
อีเมล: narathiwat-sez@moi.go.th 

หน่วยงานส่วนกลางที่สามารถติดต่อขอรับข้อมูลการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ล าดับ ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ 

1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
555 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศัพท์ 0 2553 8111  
โทรสาร 0 2553 8222 
อีเมล: head@boi.go.th  

2 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2209 1100  
โทรสาร 0 2209 1199 
อีเมล: osos@boi.go.th 

3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท์ 0 2280 2740  
โทรสาร 0 2280 2743  
อีเมล: thai-sez@nesdb.go.th 

4 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0 2253 0561  
โทรสาร 0 2252 9273  
อีเมล: investment.1@ieat.mail.go.th 
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ที่ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ล าดับ ที่ตั้งศูนย์ OSS ด้านแรงงาน ข้อมูลติดต่อ 

1  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 2 แห่ง 

- ส านักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาอ าเภอ
แม่สอด เลขที่ 149 หมู่ 2 ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

- ส านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก   
ณ อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น 3 
ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ต าบล 
แม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โทรศัพท์ 0 5556 3639-40 
โทรสาร 0 5556 3639-40 ต่อ 15 
อีเมล:      - 
      

2  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เลขที่ 555/283 (ตลาดอินโดจีน) ต าบลป่าไร่ 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

โทรศัพท์  0 3760 9841 
โทรสาร   0 3760 9841 
อีเมล : ske.doe@gmail.com 

3  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 2 แห่ง 

-    อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น เลขที่ 89/5            
ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล (กม.1) ต าบล 
ศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  

-    ชั้น 1 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเดิม) 
ถนนวิวิธสุรการ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอ
เมือง จังหวัดมุกดาหาร               

โทรศัพท์  0 4261 3616,  
0 4204 2236 

โทรสาร   0 4261 3616 
อีเมล:      - 

โทรศัพท ์ 0 4261 4777 
โทรสาร   0 4261 4777 
อีเมล:     - 

4  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 

อาคารพาณิชย์เลขที่ 5/37-38 หมู่ 5 ต าบล 
หาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

โทรศัพท ์ 0 3951 0688 
โทรสาร   0 3951 0689 
อีเมล : doeosstrat@gmail.com 

5  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

อาคารพาณิชย์เลขที่ 121,123 ถนนกาญจนวนิช
ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

โทรศัพท ์ 0 7441 4144 
โทรสาร   0 7441 4144 
อีเมล :  oss.sadao@gmail.com 

6  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

พ้ืนที่ศูนย์ราชการ บ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอเมือง (เขตพ้ืนที่ทหาร) จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์   0 3456 4315 
 0 3456 4309 
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ล าดับ ที่ตั้งศูนย์ OSS ด้านแรงงาน ข้อมูลติดต่อ 

7  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงราย ชั้น 1  
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง 
ต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์    0 5315 2051-4  

 

8  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถนนมิตรภาพ ต าบล
หนองกอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย 
โทรศัพท์    0 4241 2860-1 
 0 4241 2100 

 

9  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ 3 (นครพนม-
ค าม่วน) ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์    0 4251 3114 

 

10  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส 
โทรศัพท์    0 7353 2097-8 
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ภาคผนวก 3 
13 กลุ่มกิจการเป้าหมายและ 

เพ่ิมเติม 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย 
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ประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้กิจการ 13 กลุม่  
(แบ่งออกเป็น 62 ประเภทย่อย) 

ช่องที่มี * คือ ประเภทกิจการที่มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเป็นพิเศษในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

กลุ่มกิจการ ประเภทกิจการ เงื่อนไข  

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
อุตสาหกรรม
การเกษตร  
ประมง และ
กิจการที่
เกี่ยวข้อง 

1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น้้า 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศ เพ่ือท้าให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้้าและอาหาร
อัตโนมัติ  มีมาตรการและระบบป้องกัน
พาหะน้าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
การตรวจนับจ้านวนสัตว์ เป็นต้น 

 1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือ 
สัตว์น้้า (ยกเว้นกุ้ง)* 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือน
ระบบปิด มีระบบระบายอากาศเพ่ือท้าให้
อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้้าและอาหาร
อัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกัน
พาหะน้าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
การตรวจนับจ้านวนสัตว์ และระบบป้องกัน
และลดผลกระทบต่ อสิ่ ง แ วดล้ อมที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 1.6 กิจการฆ่าและช้าแหละสัตว์* ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น  
มีระบบท้าให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์  
ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบ
คุณภาพเนื้ อสั ตว์  และการตรวจสอบ 
สิ่งปลอมปน เป็นต้น  

 1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือ
ดอกไม้* 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่อง
คัดแยกสี การอบไอน้้าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ 
การเคลือบผิว เป็นต้น 



- 59 - 
 

 

กลุ่มกิจการ ประเภทกิจการ เงื่อนไข  

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์
สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 

 

1.10 กิจการผลิตน้้ามันหรือไขมัน
จากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นจาก
น้้ามันถั่วเหลือง) 

1. ผลิตภัณฑ์น้้ามันดิบและน้้ามันกึ่งบริสุทธิ์
จ า ก พื ช  ต้ อ ง เ ริ่ ม ต้ น จ า ก ผ ลิ ต ผ ล 
ทางการเกษตร 

2. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้้ า มั น บ ริ สุ ท ธิ์ จ า ก พื ช  
ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการเกษตร 
หรือน้้ามันดิบ 

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้น 
ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และ
เครื่องส้าอาง) 

 

1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น    
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 

เครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร 
(Food Additive) หรือสิ่งปรุง
แต่งอาหาร (Food Ingredient) 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์)* 

1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะ
กระบวนการผสม หรือท้าให้เจือจาง
เท่านั้น 

2. ส้าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก 
ต้องใช้หั ว เชื้ อที่ ผ่ านการศึกษาวิจั ย
มาแล้ว 

 1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการ
ห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น 

 

 1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้า
เกษตร 

1. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 
2. ต้องมีพ้ืนที่ส้าหรับประกอบกิจการ และ

บริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยต้อง
จัดให้มีพ้ืนที่ส้าหรับแสดง หรือซื้อขาย
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กลุ่มกิจการ ประเภทกิจการ เงื่อนไข  

สินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น 
และคลังสินค้า  

3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ 
และตรวจสารพิษตกค้าง 

หมวด 2  เซรามิกส์  
การผลิต
ผลิตภัณฑ์        
เซรามิกส์ 

2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
(ยกเว้น Earthen Ware และ
กระเบื้องเซรามิกส์) 

ต้องมีข้ันตอนการเผา และ/หรือ การอบ 

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา 
อุตสาหกรรม
สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่อง
หนัง 

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 
หรือเส้นใยประดิษฐ์* 

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษ
วัสดุของเสียที่เกิดข้ึนในประเทศเท่านั้น 

3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า*  

3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประกอบการแต่งกาย 
และเคหะสิ่งทอ* 

 
 

3.2  กิจการผลิต Non-woven 
Fabric หรือผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย (Hygienic Products) 
จาก Non-woven Fabric 

 

3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือ
รองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์หรือหนังเทียม* 

 
  

3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือ
ชิ้นส่วน 

 

การผลิต
เครื่องเรือน 

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือ
ชิ้นส่วน* 

  

อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3.8 กิจการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน 
รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 

 



- 61 - 
 

 

กลุ่มกิจการ ประเภทกิจการ เงื่อนไข  

การผลิต
เครื่องมือ
แพทย์ 

3.11  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน* 

 

หมวด 4  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ 
เครื่องจักร 
และช้ินส่วน 

4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์
อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์* 

 

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร 
อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/
หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ  
การออกแบบทางวิศวกรรม 

 4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร 
และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร 

ต้องมีข้ันตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ 

 4.8.5 กิจการผลิตชิ้นส่วน
ยานพาหนะอ่ืนๆ 

 

 4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบ
ต่้ากว่า 248 ซีซี)* 

1. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถ
และพ่นสี 

2. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน 
และการ ใช้ชิ้ นส่ วน  และต้ อง ได้ รั บ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

หมวด 5  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรม
เครื่องใช ้
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า*  
5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED  
5.2.3 กิจการผลิต Compressor 

และ/หรือ Motor ส้าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า* 

 

5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness   
5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ 
 

5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภาพและเสียง (Audio Visual 
Product) 
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5.3.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับ
ส้านักงาน 

 

5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 

5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk 
Drive ทั่วไป และ/หรือ
ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top 
Cover หรือ Base Plate 
หรือ Peripheral) 

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริม
ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิม 
มารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษี
เงินไดน้ิติบุคคล 

5.4.6.3 กิจการผลิต Top Cover 
หรือ Base Plate หรือ 
Peripheral ส้าหรับ Hard 
Disk Drive  

 

5.4.12 กิจการผลิต Flexible 
Printed Circuit และ/หรือ 
Multi Layer Printed Circuit 
Board และ/หรือ ชิ้นส่วน 

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการ 
ให้ความเห็นชอบ 

5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์
หน่วยความจ้าอ่ืนๆ 

 

5.4.14 กิจการผลิต Printed 
Circuit Board Assembly 
(PCBA) ทั่วไป  

 

5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง 

 

5.4.18 กิจการผลิตชิ้นส่วนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส้าหรับส้านักงาน 

 

 5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ
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หมวด 6  เคมีภัณฑ์และพลาสติก 
การผลิต
พลาสติก 

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส้าหรับอุตสาหกรรม (Plastic 
Products for Industrial 
Goods) 

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
 

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น 
(Multilayer Plastics 
Packaging)* 

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติก
มากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป 

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ 
(Aseptic Plastics 
Packaging)  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ที่ เทียบเท่า ภายใน 2 ปี  นับแต่วันครบ 
เปิดด้าเนินการ 

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้า
สถิต (Antistatic Plastics 
Packaging) 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอด
เชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 
หรือมาตรฐาน Federal Standard 209  
E Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากล
อ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบ
เปิดด้าเนินการ 

 6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
รีไซเคิล 

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติก
ในประเทศเท่านั้น 

การผลิตยา 6.10 กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน GMP ตาม
แนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วัน
ครบเปิดด้าเนินการ 

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี 
นับแต่วันครบเปิดด้าเนินการ 

3. ในกรณีการปรับปรุ งกิจการเดิม จะ
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อนุญาตให้น้ า เครื่ องจั กร เดิมมาใช้ 
ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่
ไม่ให้นับเป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการ 

หมวด 7  กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
กิจการ 
โลจิสติกส์ 

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อย
และบรรจุสินค้าเข้าตู้ 
คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออกหรือ
โรงพักสินค้าเพ่ือตรวจปล่อย
ของขาเข้า และบรรจุของ 
ขาออกที่ขนส่งโดยระบบ 
คอนเทนเนอร์นอกเขต 
ท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland 
Container Depot : ICD) 

 

7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบทันสมัย (Distribution 
Center: DC)  

1.  ต้ อ งมี ทุ น จดทะ เบี ยนที่ ช้ า ร ะแล้ ว 
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบ 
ที่ทันสมัย (International 
Distribution Center: IDC)* 

1.  ต้ อ งมี ทุ น จดทะ เบี ยนที่ ช้ า ร ะแล้ ว 
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

3.  ก้าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
3.1  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ 

ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท  
3.2  ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ

ตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป 
นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม 

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม 

1.  ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 
2. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมด
เกิ น  1 , 0 00  ไ ร่  ใ ห้ ก้ า หนดตามที่
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คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
3.  เงื่อนไขอ่ืนมีดังนี้ 

3.1  มาตรฐานของถนนหลัก 
- กรณีที่ ดินเกินกว่า  1 ,000 ไร่  

ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง  
เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14 เมตร  
มีเกาะกลางถนนและทางเท้า 
ไม่ น้ อยกว่ า  2  เ มตรต่ อข้ า ง 
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่
ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์
จอดฉุกเฉิน 

- กรณีท่ีดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ 
ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทาง 
ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 7 เมตร มีทางเท้า 
ไม่ น้ อยกว่ า  2  เ มตรต่ อข้ า ง 
นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่
ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์
จอดฉุกเฉิน 

3.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8.50 เมตร 
ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง 

3.3 ระบบบ้าบัดน้้าเสียต้องเหมาะสม
ตามลักษณะสมบัติของน้้าเสีย และ
การบ้าบัดน้้าเสียต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานน้้าทิ้ งตามที่กฎหมาย
ก้ า ห น ด  โ ด ย มี บ่ อ เ ก็ บ น้้ า ทิ้ ง 
หลังการบ้าบัดด้วย 

3.4  ระบบระบายน้้าเสียต้องแยกออก
จากระบบระบายน้้าฝนโดยเด็ดขาด 
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3.5  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และ
ก้ า จั ด ข ย ะที่ เ ห ม า ะส ม ต า ม ที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

3.6  โ ร ง งานที่ เ ข้ า ใช้ พ้ื นที่ ต้ อ ง เป็ น
โรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ต้องห้ามตามท่ีก้าหนดไว้ในรายงาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ที่ ผ่ าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ช้านาญการของส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.7  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมี
ไฟฟ้า น้้าประปาและน้้าใช้ โทรศัพท์ 
และการ ไปรษณี ย์ แ ก่ โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมที่ เข้าไปอยู่ ใน เขต
อุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ 

3.8  ต้องจัดปรับปรุ งที่ ดินประมาณ 
ร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมดหรือ
ตามจ้านวนที่คณะกรรมการให้
ความเห็นชอบ ให้มีความพร้อม 
ในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่
ออกบัตรส่งเสริม 

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

1. ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่ 
2. ต้ อ ง มี พ้ื น ที่ ส้ า ห รั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ

อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

3. ต้องมีพ้ืนที่ส้าหรับการค้าขายอัญมณี
และเครื่องประดับ 
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4. ต้ อ งมี ร ะบบรั กษ าคว ามปลอดภั ย 
ที่เหมาะสม 

5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า 
รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ 

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Park) 

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมี
การลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่าหรือ
ขาย โดยมี พ้ืนที่ รวมกันไม่น้อยกว่ า 
50,000 ตารางเมตร 

2.  ต้องตั้งในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร
จากบริ เ วณท่ า เ รื อ  ท่ าอากาศยาน  
ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อย
และบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
(Inland Container Depot: ICD) หรือ
อยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

3. ต้องจัดให้มีพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมด
เป็นเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

4. ต้องจัดให้มีสถานี เปลี่ยนถ่ายขึ้น -ลง 
ตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุก
และสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
ไม่น้อยกว่า 50 ตู้ 

5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวาง
สายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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กิจการ
สนับสนุน
การ
ท่องเที่ยว 

7.22.1 กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ
ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้อง 

7.22.2  กิจการบริการที่จอดเรือ
ท่องเที่ยว 

ต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอด
เรือส้าหรับซ่อมบ้ารุงเรือ เป็นต้น 

7.22.3 กิจการสวนสนุก 1. ต้องมี เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ 
ทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

7.22.4 กิจการศูนย์แสดง
ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์
ศิลปหัตถกรรม 

1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท 

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด  1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 
และต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่ 

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

3. ต้องจัดที่ดินเป็นพ้ืนที่สีเขียวและที่จอดรถ
อย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของที่ดิน
ทั้งหมด 

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

2. ต้องจัดท้ามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อม  ภาย ใน  
12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ 

 

1.  ต้องมีพ้ืนที่แสดงสินค้าภายในอาคาร 
ไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร 

2. ต้องมีห้องส้าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้อง
แสดงสินค้า 

7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ   1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการ
บ้าบัด และฟ้ืนฟูสุขภาพ  
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2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพ
แบบต่อเนื่ อง  และมีการพักค้างคืน
ส้าหรับผู้มาใช้บริการ 

ประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 10 ประเภทกิจการ 
มติ กนพ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ มติ กกท. วันที่ 16 

พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีก  
10 ประเภทกิจการ ซึ่งสามารถเริ่มด้าเนินการผลิตได้เร็ว โดยเฉพาะนักลงทุนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพที่จะด้าเนินการได้ นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
ในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้สิทธิประโยชน์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้ 

กลุ่มกิจการที่  
BOI ให้การส่งเสริม 

อยู่ในปัจจุบัน  

 

 

1. กิจการอบพืชและไซโล 
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้

หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับงาน

ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
(Fabrication Industry)* 

4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
และลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 
9-13 

กลุ่มกิจการที่ 
BOI ยกเลิก 
การส่งเสริม 

ไปแล้ว   

(ก้าหนดเงื่อนไข
ให้ยื่นขอรับ 
การส่งเสริม
ภายในเดือน
มิถุนายน 2559) 

1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์ 

2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส้าหรับ
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิต
กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และ 
การผลิตกระเบื้องปูพ้ืนหรือผนัง) 

3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส้าหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
(ยกเว้นเครื่องส้าอาง) 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
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 ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้ 

 

 

4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส้าหรับ
สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ 
เช่น กล่องกระดาษ* 

6. กิจการพัฒนาอาคารส้าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

   
หมายเหตุ: *จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ขอให้ก้าหนดกิจการเป้าหมายเพ่ิมเติม 

อีก 10 ประเภทตามตารางข้างต้น ยกเว้นจังหวัดตราดที่ขอเพ่ิมเติมเพียง 8 ประเภท
กิจการ ซึ่งไม่รวมกิจการผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
และกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ 
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ภาคผนวก 4 
บทเรียนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในต่างประเทศต่อการด าเนินงานในประเทศไทย 
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บทเรียนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 
ต่อการด าเนินงานในประเทศไทย 

ในการก าหนดกรอบแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 
ได้ถอดบทเรียนมาจากการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 
ได้แก่ จีน อินเดีย เม็กซิโก มาเลเซีย และสปป.ลาว พบว่าโดยส่วนใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จัดตั้งขึ้นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ดึงดูดการลงทุน เพ่ิมการจ้างงาน สร้างโอกาสในการรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดี จุดมุ่งเน้นของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละประเทศ 
มีความหลากหลายเพ่ือให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ แตกต่างกัน เช่น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการเปิดประเทศและกลไกตลาด และ
เป็นรูปแบบของการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่โดยให้อ านาจแก่มณฑลในการบริหารจัดการ 
ออกกฎหมาย และให้แต่ละมณฑลแข่งขันกันเอง เขตเศรษฐกิจพิเศษในมาเลเซียและอินเดีย
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือดึงดูดการลงทุนต่างชาตเิพ่ือแกป้ัญหาความยากจน โดยใช้ความได้เปรียบ
ทางยุทธศาสตร์ของที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเม็กซิโก 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานของแรงงานในแถบพ้ืนที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใน สปป.ลาว จัดตั้งขึ้นเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ิมการจ้างงาน  
และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการก าหนดพื้นที่ชัดเจนมีรูปแบบเทียบได้กับการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

นอกจากนี้ องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 
ที่ส่งผลให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
(2) การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นการเฉพาะ (3) การก าหนดมาตรการและ 
สิทธิประโยชน์ ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือจูงใจนักลงทุน 
และ (4) การก าหนดรูปแบบกลไกการบริหารจัดการ เพ่ือก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที ่
ที่ชัดเจนให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจพิเศษในเม็กซิโก มีจุดเด่น 
ที่เป็นการจัดตั้งภายใต้ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว มีจุดเด่นในเรื่องแรงงานกึ่งทักษะต้นทุนต่ า และความได้เปรียบ
ทางท าเลซึ่งตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ในขณะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของมาเลเซียและจีน มีจุดเด่นในเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานจากการลงทุน 
ของรัฐบาล โดยจีนมีจุดเด่นในเรื่องความคล่องตัวในการบริหารจัดการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
เนื่องมาจากการถ่ายโอนอ านาจให้แก่รัฐบาลมณฑล และมาเลเซียที่ดินบางส่วนได้มาจาก
การถมทะเล นอกจากนั้นได้บรรจุการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแผนพัฒนาแห่งชาติ 
ของมาเลเซียอีกด้วย 
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ส าหรับการขับเคลื่อนและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ 
ใช้กลไกในส่วนกลางประสานงานกับกลไกในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก แต่มีการก าหนดบทบาท
และอ านาจหน้าที่ในระดับที่แตกต่างกันเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหาร
จัดการของแต่ละประเทศ โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษใน สปป.ลาว และอินเดีย มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ และน านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ในขณะที่จีนรัฐบาลกลางมีหน้าที่ก าหนดพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และใช้วิธี
ถ่ายโอนอ านาจให้แก่คณะกรรมการระดับมณฑลในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และมาเลเซียมีคณะกรรมการฯ ระดับพ้ืนที่ และมีหน่วยงานก ากับดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในระดับพ้ืนที่ หรือ Iskandar Regional Development Authority (IRDA) ท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนา
นโยบาย ผู้ก ากับดูแล และผู้ให้บริการภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการอ านวย
ความสะดวกกิจกรรมต่างๆ และการก าหนดแนวทางในการพัฒนา อาทิ การให้ค าแนะน าต่อรัฐ
และในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และการประสานงานรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการอนุมัติอนุญาตการพัฒนาต่างๆ  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในเม็กซิโกมีการจัดตั้งคณะท างานร่วม 
กับสหรัฐอเมริกาในการก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
ระหว่างสองประเทศ 

บทเรียนจากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศดังกล่าวพบว่าปัจจัย 
ที่จะท าให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ไปในทิศทางที่ต้องการ (2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้อง 
กับจุดแข็งและศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่ง (3) ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าคัญ เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงกับโครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลัก ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ (4) กลไกการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความคล่องตัว เพ่ือให้สามารถบูรณาการการท างาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง (5) มาตรการและสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนสามารถ
แข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เพ่ือให้สามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง และ (6) การบังคับใช้
กฎระเบียบต้องมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และอ านวยความสะดวกในการลงทุน
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เริ่มต้นจากพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนเป็นล าดับแรก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดให้นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่น าทางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชายแดนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญ 
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สู่ภูมิภาค สร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้แก่ประชาชน เสริมสร้างความมั่นคงและเ พ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพ้ืนที่ชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส 
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้า คสช. เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กร 
ภาคเอกชน โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุด ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน 
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ท าหน้าที่ก าหนดให้มีองค์ประกอบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบทั้ง 4 เรื่องดังกล่าว 

ภาครัฐได้พิจารณาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ของประเทศไทย โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพ 10 แห่ง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน ตลาดในภูมิภาค รวมถึงเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตของประเทศและภูมิภาคได้  
ขณะเดียวกันได้ก าหนดกิจการเป้าหมายที่ส่งเสริมให้ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
13 กลุ่มกิจการ โดยเน้นกิจการที่พ้ืนที่มีศักยภาพ ใช้แรงงานเข้มข้น ใช้วัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง และเป็นกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เกษตรและประมง สิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ กิจการเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ให้การสนับสนุนองค์ประกอบหลักที่จ าเป็นในการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งไทยให้ในระดับสูงสุด
ของประเทศและสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคได้ โดยครอบคลุมทั้งมาตรการ
ทางภาษีและมิใช่ภาษี การให้สินเชื่อเพ่ือการลงทุนหรือขยายกิจการ และการจัดตั้งศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในทั้ง 10 พ้ืนที่ (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบสมบูรณ์
และได้มาตรฐานเพ่ือเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (3) การบริหารจัดการด้านแรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน 
เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถข้ามมาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ 
ไป-กลับ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยและต่างด้าว รวมทั้งป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 
ข้ามพรมแดน และ (4) การจัดหาพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์หรือให้ภาคเอกชน/
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่า ทั้งนี้ การด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษของไทยมีหลักการด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน ควบคู่กับการก าหนด
บทบาทที่ชัดเจนของรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นและ
ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดพ้ืนที่พัฒนาตามเขตปกครอง คือระดับต าบลและอ าเภอ 
เพ่ือให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและบริหารจัดการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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