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สิงหาคม 2559
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตราด

เชียงราย

หนองคาย
นครพนม

มุกดาหาร

สระแก้ว

นราธิวาส

สงขลา

ตาก

กาญจนบุรี

เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศไทย



คณะอนุกรรมการ
ดานสิทธประโยชน 
ขอบเขตพื้นที่และ

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุน

คณะอนุกรรมการ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ดานแรงงาน
สาธารณสุข

และความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
ดานการ

จัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการ

คณะอนุกรรมการ
ดานการตลาด

และประชาสัมพันธ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่
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คณะอนุกรรมการ
ดานโครงสราง

พื้นฐาน
และดานศุลกากร

พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน และประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาเปนรูปธรรม
อยางมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิต และแกปญหาความมั่นคง

1. กระจายความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. พื้นที่เติบโตอยางยั่งยืน 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันObj.

Goal

Vision

ดำเนินงานภายใตการยอมรับของประชาชน
บทบาทรัฐ (สงเสริมการลงทุนจัดหา
โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนและอำนวย
ความสะดวก) เอกชน (ลงทุน) 
ประชาชน (มีสวนรวม+ไดรับประโยชน)
ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม ความมั่นคง 
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ยืดหยุน ปรับไดตามสถานการณ
กำหนดพื้นที่ตามเขตปกครอง

หลักการดำเนินงาน
การยอมรับของ
ประชาชน
การจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ความมั่นคง
ปญหาการคามนุษย
และแรงงานตางดาว
ผิดฎหมาย
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

ความเสี่ยงกลไกตัดสินใจ

คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(กนพ.)

คณะรัฐมนตรี

จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม (การขนสง 
การผานแดน ไฟฟา ประปา ระบบน้ำ 
สาธารณสุข แรงงานและสิ่งแวดลอม)

สงเสริมการลงทุนและอำนวย
ความสะดวกการลงทุนใน SEZ

ใหประชาชนและภาคีการพัฒนามี
สวนรวมและไดรับประโยชน

พัฒนาและยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่

เสริมสรางความสามารถของ
วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน
ในพื้นที่
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทาง
แผนงาน
สิทธิประโยชน
โครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร
การบริหารจัด
การแรงงาน 
การดูแลสุขภาพ 
ตรวจและประกัน
สุขภาพคน
ชายแดนและ
แรงงานตางดาว
การจัดที่ดินของรัฐ
ใหเชาเพื่อการ
อุตสาหกรรมและ
บริการ
ความมั่นคง
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แผนคน
หนวยงานตาม
กฎหมายรับ
ผิดชอบดำเนิน
การภายใต
อนุกรรมการ
6 คณะ 
(ภายใต กนพ.)

แผนเงิน
แผนงบประมาณ
บูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร
เรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ป 2558 : 2,165 ลบ. 
ป 2559 : 6,959 ลบ.
ป 2560 : ขอรับจัดสรร 
             4,230 ลบ.
แผนงบประมาณ
บูรณาการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร

แผนการดำเนินงาน

นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน



ไทย

กัมพูชา

สิงคโปร์

เมียนมา

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ลาว

ฟิลิปปินส์

บูรไน
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1เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน พิจารณาอนุมัติภายใน 40 วัน
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุข และการตรวจคนเขาเมือง พิจารณาอนุมัติ
ภายใน 1 วัน

อนุญาตใหแรงงานตางดาวเดินทางเขามาทำงานแบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน
มีการฝกอบรมแรงงานไทยและแรงงานตางดาว

ใหสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมเกินกวา 30 ป 
แตไมเกิน 50 ป กรณีครบกำหนดสัญญาแลวสามารถตอระยะเวลาการเชาไดอีก
มีกำหนดไมเกิน 50 ป
กรณี ได BOI พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ใหนักลงทุนสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามจำนวนที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกำหนด
โดยหากเลิกหรือโอนกิจการใหผูอื่น ผูไดรับการสงเสริมฯ ตองจำหนายที่ดินนั้นภายใน 1 ป 
นับตั้งแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ

การเช่าที่ดินของคนต่างชาติ ตาม
พ.ร.บ. เช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

แรงงานต่างด้าว

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

พื้นที่

ตาก
สระแกว
ตราด

มุกดาหาร
สงขลา 

(สะเดาและปาดังเบซาร)
หนองคาย
เชียงราย
นครพนม
นราธิวาส
กาญจนบุรี

คมนาคม (ถนน-สะพาน-
รถไฟ-ทาเรือ-ทาอากาศยาน)

ศุลกากรและ
ดานชายแดน สาธารณูปโภค รวม

วงเงินป 2558 - 2559 (ลานบาท)

2,223
217
352
690

27
9

594
703

4
2

4,821

123
268
68
59

1,151
85
30
58
-
4

1,844

168
123

-
261

87
58
-
-
-
-

697

2,514
608
419

1,009

1,266
152
624
761

4
6

7,362รวม
หมายเหตุ : ตัวเลขการลงทุนเบื้องตน
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เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ขนาด
ตร.กม. ไร

รวม 10 พื้นที่ 6,220.05 3,886,481.58

จ.ตาก
จ.มุกดาหาร
จ.สระแกว
จ.ตราด
จ.สงขลา
จ.หนองคาย
จ.นราธิวาส
จ.เชียงราย
จ.นครพนม
จ.กาญจนบุรี

1,419.00
578.50
332.00
50.20

552.30
473.67
235.17

1,523.63
794.79
260.79

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

345,187.50
296,042.00
146,995.62
952,226.46
495,743.75
162,993.75

กัมพูชา

เวียดนาม

อ่ า ว ไ ท ย

ท ะ เ ล อั น ด า มั น

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด
ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.ตาก 2.จ.มุกดาหาร 3.จ.สระแก้ว 4.จ.ตราด 5.จ.สงขลา
ระยะสอง 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.หนองคาย 2.จ.นราธิวาส 3.จ.เชียงราย 4.จ.นครพนม 5.จ.กาญจนบุรี

จ.เชียงราย

จ.เหนองคาย
จ.นครพนม

จ.มุกดาหาร

จ.สระแก้ว

จ.ตราด

จ.นราธิวาส
จ.สงขลา

จ.กาญจนบุรี

จ.ตาก
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กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม 10 ประเภท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร กรณีตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

232

ยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักร
ยกเวนอากรนำเขาวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อสงออก

ยกเวนอากรขาออก

ยกเวนอากรการกำจัดหรือทำลายวัสดุ

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำเขามา
ผลิตเพื่อสงออก
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สำหรับสินคานำเขา-สงออก

ไมกำหนดระยะเวลาเก็บสินคา

สิทธิประโยชน
เขตปลอดอากร
(Free Zone)

คลังสินคาทัณฑบน
 (Bonded 

Warehouse)

ไมเกิน 2 ป

ประเภทกิจการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 8 ป 
และลดหยอน
รอยละ 50 ในปที่ 9-13

ประกาศ BOI 
ที่ 17-21/2558 (15 ธ.ค.58)

ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล 8 ป
(กำหนดยื่นขอรับ
การสงเสริม 
ภายในมิถุนายน 2559)

1175

1215

1090

1206

1090

105

105

12

ประกา
ที่ 17-21/255

ประกา

กลุมกิจการที่ BOI ยกเลิกการสงเสริมไปแลว
    กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว
    กิจการผลิตวัสดุกอสราง และกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
    สำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
    เซรามิกส และกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
    กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม 
    ยาสีฟน (ยกเวนเครื่องสำอาง)
    กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับสินคาอุปโภค
    กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
    กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินคา
 

กลุมกิจการที่ BOI ใหการสงเสริมอยูแลวในปจจุบัน     
    กิจการอบพืชและไซโล
    กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
    กิจการผลิตโครงสรางโลหะสำหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
    กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 

2



ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ
เซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหมและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

3

พื้นที่ 14 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด รวม 1,419.0 ตร.กม. (886,875 ไร่)

ภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน
อื่นๆ

สิทธิประโยชน

อากรขาเขา

การใชแรงงาน
ตางดาว

ภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 591 พ.ศ. 2558)

ประกาศ BOI ที่ 4/2557 

10

ดานชายแดนแมสอดเปนจุดผานแดนถาวร เชี่อมตอกับเมีองเมียวดี สหภาพเมียนมา 
มูลคาการคาไทย-เมียนมาเปนอันดับหนึ่ง (ไมรวม สังขละบุรี ซึ่งมีการนำเขากาซ)

  มีถนนเชื่อมตอกับสหภาพเมียนมา ผานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาเขาสูทางหลวง
  หมายเลข 85 ของเมียนมา
ระยะทางหางจากนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมา 17.35 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมโยงไปยังยางกุง ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา
ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและจีนตอนใต
รัฐบาลมีแผนเปดดานชายแดนและกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 2 
บริเวณบานริมเมย อ.แมสอด จ.ตาก

1.. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมสรรพากร

SMEs ไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศ BOI ที่ 4/2557 โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามประกาศ BOI ที่ 8/2558
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การคมนาคมขนสง



พื้นที่ 2 ตำบลที่ติดชายแดน ใน อ.เมืองกาญจนบุรี
ได้แก่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.บ้านเก่า รวม 260.79 ตร.กม. (162,993.75 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 128 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 323
ดานชายแดนบานพุน้ำรอนเปนจุดผานแดนถาวร เชื่อมตอกับดานทิกิ จ.ทวาย สหภาพเมียนมา

- มีโครงการกอสรางถนนมอเตอรเวย 2 สาย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 เชื่อมโยง
  ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ทวาย (บางใหญ-กาญจนบุรี) และโครงการทางหลวงพิเศษ
  ชวงที่ 2 กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บานพุน้ำรอน)
ระยะทางจากกาญจนบุรีถึงทาเรือน้ำลึกทวายของเมียนมา ประมาณ 150 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมตอทาเรือแหลมฉบัง ผานกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ไปยังทาเรือน้ำลึกทวาย
ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร
มีศักยภาพการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS
ตอนใตที่เชื่อมโยงทวาย-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินต
มีแผนกอสรางดานศุลกากรบานพุน้ำรอนเพื่อรองรับกิจกรรมโลจสิติกสที่จะเกิดขึ้น
สหภาพเมียนมา มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และ
กิจการที่เกี่ยวของ
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เตรื่องจักรและชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา 
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์โลจิสติกส์และฐานการผลิตเชื่อมโยงตามแนวทวาย-ESB

10.. เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

214

2104

2034

212

12

212
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พื้นที่ 11 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล รวม 578.5 ตร.กม.
(361,542 ไร่)

2.. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

520

3457

3199

3455

3398

3229

3085

3361

323
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และ
กิจการที่เกี่ยวของ
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

พื้นที่ 13 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองนครพนม และ อ.ท่าอุเทน รวม 794.79 ตร.กม. (495,743.75 ไร่)

- มีสนามบิน 1 แหง สายการบินนกแอร ให็บริการ
- เปนสถานีสุดทายรถไฟทางคู
มีศูนยโลจิสติกสเพื่ออำนวยความสะดวก
มีศูนยการขนสงชายแดน

หางจากกรุงเทพ 740 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 
แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2 ที่จังหวัดสระบุรี
ดานสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำมวน) ใชเสนทาง R12 เปนเสนทางขนสงสินคาสายใหม
เชื่อมระหวางไทย-ลาว-เวียดนามตอนเหนือ-จีนตอนใต เปนเสนทางที่สั้นที่สุด
ระยะทางจากดานชายแดนนครพนม-คำมวน สปป.ลาว (16 กม.)-ฮาติงห เวียดนาม 
(300 กม.)-ฮานอย เวียดนาม (650 กม.)-ชายแดนจีนตอนใต เมืองฉงจั่ว (1,029 กม.)
สามารถเชื่อมโยงไปจีนตอนใต ญี่ปุน เกาหลี และอื่นๆ ทางเรือที่ทาเรือน้ำลึกหวุงอาง เวียดนาม

ประตูการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งเชื่อมโยงสู่จีนและเวียดนาม

9.. เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

4 196

3485 3393

3198 3198

3486

3379

3367

3395

3067

3383

3367
3383

3384

3259

33
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สปป.ลาว มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ทาแขกและเขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร 
และชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พื้นที่ 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร รวม 332.0 ตร.กม. (207,500 ไร่)

3.. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

718

2028

2276

2033

212

22

212
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พื้นที่ 21 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ รวม 916.2 ตร.กม. (572,629 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 785 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1
มีจุดผานแดนถาวร 6 จุดโดยเชื่อมตอกับเมียนมา 3 จุด และ สปป.ลาว 3 จุด

- มีสะพานเชื่อมโยงกับเมียนมา 2 แหง คือสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 1 และ 2
- มีสะพานเชื่อมโยงกับสปป.ลาว 1 แหง คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 
  (เชียงของ-หวยทราย)
- มีทาอากาศยานแมฟาหลวงเชียงราย
- มีทาเรือพาณิชยเชียงแสน เปนทาเรือเชื่อมโยงไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) 
  ผานทางแมน้ำโขง (ระยะทาง 300 กม.)
เปนจุดยุทธศาสตรเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (เสนทาง R3A และ R3B)
ตามกรอบ GMS
มีพื้นที่ใกลกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำของ สปป.ลาว (บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ 
อ.เชียงแสน)

ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง 
และกิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม 
และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรีอเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

8.. เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

4 178

3

3292
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนัสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 3 ตำบลที่ติดชายแดน ใน อ.คลองใหญ่
ได้แก่ ต.คลองใหญ่ ต.หาดเล็ก และ ต.ไม้รูด รวม 50.2 ตร.กม. (31,375 ไร่)

4.. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

4 916

1149

1290
1290

1129

1016
1271

1098

1129 1129
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1174

1098
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1174

1

ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ
และศูนย์กลางให้บริการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

การคมนาคมขนสง
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อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ประมงและกิจการ
ที่เกี่ยวของ
การผลิตพลังงานทดแทน
กิจการโลจิสติกส
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 5 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 5 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส อ.ตากใบ อ.ยี่งอ อ.แว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก
 รวม 235.17 ตร.กม. (146,995.62 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 1,141 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงเอเซีย หมายเลข 18 และ 2
ดานชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 3 ดาน ไดแก ดานสุไหงโก-ลก ดานตากใบ
และดานบูเกะตา มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่จะเปน Gateway สูอาเซียนทางใต
ผานทางทิศตะวันออกของมาเลเซีย

- เชื่อมโยงกับมาเลเซียผานทางหลวงเอเซียหมายเลข 18 และสามารถเชื่อมตอไปยังสิงคโปรได
- มืโครงขายเสนทางรถไฟสายใตจากกรุงเทพฯไปยังชุมทางหาดใหญ-ปาดังเบซาร-
  บัตเตอรเวอรธ (มาเลเซีย)-สิงคโปร และหาดใหญ-สุไหงโก-ลก หากเปดใชเสนทางรถไฟจาก
  สถานีสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส จะสามารถเชื่อมกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปรได
- มีทาอากาศยานนราธิวาส
- มีทาเรือพาณิชยสำหรับขนสงสินคาประมง สินคาจำพวกไม สินคาอุปโภคบริโภค 
  และสินคาอื่นๆ

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

7.. เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

1510
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4145

4054
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105

4

ฐานการผลิตและการค้าเชื่อมโยงมาเลเซีย

์
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

พื้นที่ 4 ตำบลที่ติดชายแดนของ อ.สะเดา
ได้แก่ ต.สะเดา ต.สำนักขาม ต.สำนักแต้ว และ ต.ปาดังเบซาร์
รวม 552.3 ตร.กม. (345,187.5 ไร่)

5.. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

4 1114

4107 4084

4056

4057

4115

4193

4266
4057

4115

4057

4241

4062
4207

4062

42

อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การคมนาคมขนสง

4056
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง 
และกิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม 
และเครื่องหนัง
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 13 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย และ อ.สระใคร รวม 473.67 ตร.กม. (296,042 ไร่)

- มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี หางจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 53 กิโลเมตร
- มีเสนทางถนนและรถไฟ เชื่อมโยงเขาสูสปป.ลาว (ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1)

หางจากกรุงเทพ 615 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ดานชายแดนหนองคายเปนจุดผานแดนถาวร ตรงขามกับนครหลวงเวียงจันทนเมืองหลวงของ
สปป.ลาว มูลคาการคาระหวางไทย-ลาว สูงสุดของประเทศ 

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

ศูนย์การค้าและบริการระหว่างประเทศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

6.. เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

1312

2

2024

2415

2022

2329

212

212

212 233
2

211

การคมนาคมขนสง

   มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะเวียงจันทน-โนนทอง
    - เขตพัฒนารวมไซเสดถา
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะลองแทงห
      

สปป.ลาว
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง 
และกิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม 
และเครื่องหนัง
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 13 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย และ อ.สระใคร รวม 473.67 ตร.กม. (296,042 ไร่)

- มีสนามบินนานาชาติอุดรธานี หางจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 53 กิโลเมตร
- มีเสนทางถนนและรถไฟ เชื่อมโยงเขาสูสปป.ลาว (ผานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1)

หางจากกรุงเทพ 615 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ดานชายแดนหนองคายเปนจุดผานแดนถาวร ตรงขามกับนครหลวงเวียงจันทนเมืองหลวงของ
สปป.ลาว มูลคาการคาระหวางไทย-ลาว สูงสุดของประเทศ 

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

ศูนย์การค้าและบริการระหว่างประเทศและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

6.. เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

1312

2

2024

2415

2022

2329

212

212

212 233
2

211

การคมนาคมขนสง

   มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะเวียงจันทน-โนนทอง
    - เขตพัฒนารวมไซเสดถา
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง
    - เขตเศรษฐกิจเฉพาะลองแทงห
      

สปป.ลาว
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

พื้นที่ 4 ตำบลที่ติดชายแดนของ อ.สะเดา
ได้แก่ ต.สะเดา ต.สำนักขาม ต.สำนักแต้ว และ ต.ปาดังเบซาร์
รวม 552.3 ตร.กม. (345,187.5 ไร่)

5.. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
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4107 4084

4056
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4115
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อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออกและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

การคมนาคมขนสง

4056
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อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ประมงและกิจการ
ที่เกี่ยวของ
การผลิตพลังงานทดแทน
กิจการโลจิสติกส
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 5 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 5 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองนราธิวาส อ.ตากใบ อ.ยี่งอ อ.แว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก
 รวม 235.17 ตร.กม. (146,995.62 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 1,141 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงเอเซีย หมายเลข 18 และ 2
ดานชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซีย 3 ดาน ไดแก ดานสุไหงโก-ลก ดานตากใบ
และดานบูเกะตา มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่จะเปน Gateway สูอาเซียนทางใต
ผานทางทิศตะวันออกของมาเลเซีย

- เชื่อมโยงกับมาเลเซียผานทางหลวงเอเซียหมายเลข 18 และสามารถเชื่อมตอไปยังสิงคโปรได
- มืโครงขายเสนทางรถไฟสายใตจากกรุงเทพฯไปยังชุมทางหาดใหญ-ปาดังเบซาร-
  บัตเตอรเวอรธ (มาเลเซีย)-สิงคโปร และหาดใหญ-สุไหงโก-ลก หากเปดใชเสนทางรถไฟจาก
  สถานีสุไหงโก-ลก ถึงสถานีรถไฟปาเสมัส จะสามารถเชื่อมกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปรได
- มีทาอากาศยานนราธิวาส
- มีทาเรือพาณิชยสำหรับขนสงสินคาประมง สินคาจำพวกไม สินคาอุปโภคบริโภค 
  และสินคาอื่นๆ

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

7.. เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
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4

ฐานการผลิตและการค้าเชื่อมโยงมาเลเซีย

์

การคมนาคมขนสง
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนัสนุนการทองเที่ยว

พื้นที่ 3 ตำบลที่ติดชายแดน ใน อ.คลองใหญ่
ได้แก่ ต.คลองใหญ่ ต.หาดเล็ก และ ต.ไม้รูด รวม 50.2 ตร.กม. (31,375 ไร่)

4.. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

4 916
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1290
1290
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1016
1271
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1098

1020

1174

1

ศูนย์กลางการค้าส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ
และศูนย์กลางให้บริการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

การคมนาคมขนสง
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พื้นที่ 21 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ รวม 916.2 ตร.กม. (572,629 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 785 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1
มีจุดผานแดนถาวร 6 จุดโดยเชื่อมตอกับเมียนมา 3 จุด และ สปป.ลาว 3 จุด

- มีสะพานเชื่อมโยงกับเมียนมา 2 แหง คือสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 1 และ 2
- มีสะพานเชื่อมโยงกับสปป.ลาว 1 แหง คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 
  (เชียงของ-หวยทราย)
- มีทาอากาศยานแมฟาหลวงเชียงราย
- มีทาเรือพาณิชยเชียงแสน เปนทาเรือเชื่อมโยงไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) 
  ผานทางแมน้ำโขง (ระยะทาง 300 กม.)
เปนจุดยุทธศาสตรเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (เสนทาง R3A และ R3B)
ตามกรอบ GMS
มีพื้นที่ใกลกับเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำของ สปป.ลาว (บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ 
อ.เชียงแสน)

ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง 
และกิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม 
และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรีอเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

8.. เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

4 178

3

3292

การคมนาคมขนสง
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม
และเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร 
และชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พื้นที่ 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร รวม 332.0 ตร.กม. (207,500 ไร่)

3.. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
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2276

2033

212

22

212

การคมนาคมขนสง
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อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และ
กิจการที่เกี่ยวของ
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักรและชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย

พื้นที่ 13 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 2 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองนครพนม และ อ.ท่าอุเทน รวม 794.79 ตร.กม. (495,743.75 ไร่)

- มีสนามบิน 1 แหง สายการบินนกแอร ให็บริการ
- เปนสถานีสุดทายรถไฟทางคู
มีศูนยโลจิสติกสเพื่ออำนวยความสะดวก
มีศูนยการขนสงชายแดน

หางจากกรุงเทพ 740 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 
แยกเขาทางหลวงหมายเลข 2 ที่จังหวัดสระบุรี
ดานสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำมวน) ใชเสนทาง R12 เปนเสนทางขนสงสินคาสายใหม
เชื่อมระหวางไทย-ลาว-เวียดนามตอนเหนือ-จีนตอนใต เปนเสนทางที่สั้นที่สุด
ระยะทางจากดานชายแดนนครพนม-คำมวน สปป.ลาว (16 กม.)-ฮาติงห เวียดนาม 
(300 กม.)-ฮานอย เวียดนาม (650 กม.)-ชายแดนจีนตอนใต เมืองฉงจั่ว (1,029 กม.)
สามารถเชื่อมโยงไปจีนตอนใต ญี่ปุน เกาหลี และอื่นๆ ทางเรือที่ทาเรือน้ำลึกหวุงอาง เวียดนาม

ประตูการค้าระหว่างประเทศและการขนส่งเชื่อมโยงสู่จีนและเวียดนาม

9.. เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

4 196
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3259

33

การคมนาคมขนสง

สปป.ลาว มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ ทาแขกและเขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว



ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์ค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พื้นที่ 11 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล รวม 578.5 ตร.กม.
(361,542 ไร่)

2.. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

520

3457

3199

3455

3398

3229

3085

3361
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พื้นที่ 2 ตำบลที่ติดชายแดน ใน อ.เมืองกาญจนบุรี
ได้แก่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.บ้านเก่า รวม 260.79 ตร.กม. (162,993.75 ไร่)
หางจากกรุงเทพ 128 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 323
ดานชายแดนบานพุน้ำรอนเปนจุดผานแดนถาวร เชื่อมตอกับดานทิกิ จ.ทวาย สหภาพเมียนมา

- มีโครงการกอสรางถนนมอเตอรเวย 2 สาย ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 เชื่อมโยง
  ทาเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ทวาย (บางใหญ-กาญจนบุรี) และโครงการทางหลวงพิเศษ
  ชวงที่ 2 กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บานพุน้ำรอน)
ระยะทางจากกาญจนบุรีถึงทาเรือน้ำลึกทวายของเมียนมา ประมาณ 150 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมตอทาเรือแหลมฉบัง ผานกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ไปยังทาเรือน้ำลึกทวาย
ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร
มีศักยภาพการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS
ตอนใตที่เชื่อมโยงทวาย-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินต
มีแผนกอสรางดานศุลกากรบานพุน้ำรอนเพื่อรองรับกิจกรรมโลจสิติกสที่จะเกิดขึ้น
สหภาพเมียนมา มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และ
กิจการที่เกี่ยวของ
การผลิตผลิตภัณฑเซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
การผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เตรื่องจักรและชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา 
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์โลจิสติกส์และฐานการผลิตเชื่อมโยงตามแนวทวาย-ESB

10.. เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

214

2104

2034

212

12
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ตัวอย่างกิจการเป้าหมาย
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวของ
เซรามิกส
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหมและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การผลิตเครื่องมือแพทย
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
การผลิตพลาสติก
การผลิตยา
กิจการโลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

3

พื้นที่ 14 ตำบลที่ติดชายแดน ใน 3 อำเภอ
ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด รวม 1,419.0 ตร.กม. (886,875 ไร่)

ภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน
อื่นๆ

สิทธิประโยชน

อากรขาเขา

การใชแรงงาน
ตางดาว

ภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 591 พ.ศ. 2558)

ประกาศ BOI ที่ 4/2557 

10

ดานชายแดนแมสอดเปนจุดผานแดนถาวร เชี่อมตอกับเมีองเมียวดี สหภาพเมียนมา 
มูลคาการคาไทย-เมียนมาเปนอันดับหนึ่ง (ไมรวม สังขละบุรี ซึ่งมีการนำเขากาซ)

  มีถนนเชื่อมตอกับสหภาพเมียนมา ผานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาเขาสูทางหลวง
  หมายเลข 85 ของเมียนมา
ระยะทางหางจากนิคมอุตสาหกรรมเมียวดีของเมียนมา 17.35 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมโยงไปยังยางกุง ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา
ระยะทางประมาณ 560 กิโลเมตร
สามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและจีนตอนใต
รัฐบาลมีแผนเปดดานชายแดนและกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 2 
บริเวณบานริมเมย อ.แมสอด จ.ตาก

1.. เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมสรรพากร

SMEs ไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศ BOI ที่ 4/2557 โดยมีหลักเกณฑและเงื่อนไข
ตามประกาศ BOI ที่ 8/2558

322
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กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติม 10 ประเภท

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร กรณีตั้งเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน

232

ยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักร
ยกเวนอากรนำเขาวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อสงออก

ยกเวนอากรขาออก

ยกเวนอากรการกำจัดหรือทำลายวัสดุ

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สำหรับวัตถุดิบที่นำเขามา
ผลิตเพื่อสงออก
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สำหรับสินคานำเขา-สงออก

ไมกำหนดระยะเวลาเก็บสินคา

สิทธิประโยชน
เขตปลอดอากร
(Free Zone)

คลังสินคาทัณฑบน
 (Bonded 

Warehouse)

ไมเกิน 2 ป

ประเภทกิจการ

ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 8 ป 
และลดหยอน
รอยละ 50 ในปที่ 9-13

ประกาศ BOI 
ที่ 17-21/2558 (15 ธ.ค.58)

ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล 8 ป
(กำหนดยื่นขอรับ
การสงเสริม 
ภายในมิถุนายน 2559)

1175

1215

1090

1206

1090

105

105

12

ประกา
ที่ 17-21/255

ประกา

กลุมกิจการที่ BOI ยกเลิกการสงเสริมไปแลว
    กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว
    กิจการผลิตวัสดุกอสราง และกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
    สำหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
    เซรามิกส และกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
    กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม 
    ยาสีฟน (ยกเวนเครื่องสำอาง)
    กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับสินคาอุปโภค
    กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
    กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินคา
 

กลุมกิจการที่ BOI ใหการสงเสริมอยูแลวในปจจุบัน     
    กิจการอบพืชและไซโล
    กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
    กิจการผลิตโครงสรางโลหะสำหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
    กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 

2
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1เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน พิจารณาอนุมัติภายใน 40 วัน
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน สาธารณสุข และการตรวจคนเขาเมือง พิจารณาอนุมัติ
ภายใน 1 วัน

อนุญาตใหแรงงานตางดาวเดินทางเขามาทำงานแบบไป-กลับ หรือไมเกิน 7 วัน
มีการฝกอบรมแรงงานไทยและแรงงานตางดาว

ใหสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมเกินกวา 30 ป 
แตไมเกิน 50 ป กรณีครบกำหนดสัญญาแลวสามารถตอระยะเวลาการเชาไดอีก
มีกำหนดไมเกิน 50 ป
กรณี ได BOI พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ใหนักลงทุนสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามจำนวนที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกำหนด
โดยหากเลิกหรือโอนกิจการใหผูอื่น ผูไดรับการสงเสริมฯ ตองจำหนายที่ดินนั้นภายใน 1 ป 
นับตั้งแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ

การเช่าที่ดินของคนต่างชาติ ตาม
พ.ร.บ. เช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542

แรงงานต่างด้าว

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)

พื้นที่

ตาก
สระแกว
ตราด

มุกดาหาร
สงขลา 

(สะเดาและปาดังเบซาร)
หนองคาย
เชียงราย
นครพนม
นราธิวาส
กาญจนบุรี

คมนาคม (ถนน-สะพาน-
รถไฟ-ทาเรือ-ทาอากาศยาน)

ศุลกากรและ
ดานชายแดน สาธารณูปโภค รวม

วงเงินป 2558 - 2559 (ลานบาท)

2,223
217
352
690

27
9

594
703

4
2

4,821

123
268
68
59

1,151
85
30
58
-
4

1,844

168
123

-
261

87
58
-
-
-
-

697

2,514
608
419

1,009

1,266
152
624
761

4
6

7,362รวม
หมายเหตุ : ตัวเลขการลงทุนเบื้องตน

124

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ขนาด
ตร.กม. ไร

รวม 10 พื้นที่ 6,220.05 3,886,481.58

จ.ตาก
จ.มุกดาหาร
จ.สระแกว
จ.ตราด
จ.สงขลา
จ.หนองคาย
จ.นราธิวาส
จ.เชียงราย
จ.นครพนม
จ.กาญจนบุรี

1,419.00
578.50
332.00
50.20

552.30
473.67
235.17

1,523.63
794.79
260.79

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

345,187.50
296,042.00
146,995.62
952,226.46
495,743.75
162,993.75

กัมพูชา

เวียดนาม

อ่ า ว ไ ท ย

ท ะ เ ล อั น ด า มั น

ในปี 2558 ประเทศไทยได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จังหวัด
ระยะแรก 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.ตาก 2.จ.มุกดาหาร 3.จ.สระแก้ว 4.จ.ตราด 5.จ.สงขลา
ระยะสอง 5 จังหวัด ได้แก่ 1.จ.หนองคาย 2.จ.นราธิวาส 3.จ.เชียงราย 4.จ.นครพนม 5.จ.กาญจนบุรี

จ.เชียงราย

จ.เหนองคาย
จ.นครพนม

จ.มุกดาหาร

จ.สระแก้ว

จ.ตราด

จ.นราธิวาส
จ.สงขลา

จ.กาญจนบุรี

จ.ตาก



คณะอนุกรรมการ
ดานสิทธประโยชน 
ขอบเขตพื้นที่และ

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
ดานการลงทุน

คณะอนุกรรมการ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ

ดานแรงงาน
สาธารณสุข

และความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
ดานการ

จัดหาที่ดิน
และบริหารจัดการ

คณะอนุกรรมการ
ดานการตลาด

และประชาสัมพันธ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพื้นที่

25

 

คณะอนุกรรมการ
ดานโครงสราง

พื้นฐาน
และดานศุลกากร

พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบาน และประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนมีการพัฒนาเปนรูปธรรม
อยางมีสมดุล ยกระดับคุณภาพชีวิต และแกปญหาความมั่นคง

1. กระจายความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. พื้นที่เติบโตอยางยั่งยืน 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันObj.

Goal

Vision

ดำเนินงานภายใตการยอมรับของประชาชน
บทบาทรัฐ (สงเสริมการลงทุนจัดหา
โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนและอำนวย
ความสะดวก) เอกชน (ลงทุน) 
ประชาชน (มีสวนรวม+ไดรับประโยชน)
ไมสงผลกระทบทางลบตอทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม ความมั่นคง 
และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ยืดหยุน ปรับไดตามสถานการณ
กำหนดพื้นที่ตามเขตปกครอง

หลักการดำเนินงาน
การยอมรับของ
ประชาชน
การจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ความมั่นคง
ปญหาการคามนุษย
และแรงงานตางดาว
ผิดฎหมาย
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

ความเสี่ยงกลไกตัดสินใจ

คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(กนพ.)

คณะรัฐมนตรี

จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม (การขนสง 
การผานแดน ไฟฟา ประปา ระบบน้ำ 
สาธารณสุข แรงงานและสิ่งแวดลอม)

สงเสริมการลงทุนและอำนวย
ความสะดวกการลงทุนใน SEZ

ใหประชาชนและภาคีการพัฒนามี
สวนรวมและไดรับประโยชน

พัฒนาและยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจ
ที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่

เสริมสรางความสามารถของ
วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน
ในพื้นที่
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทาง
แผนงาน
สิทธิประโยชน
โครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร
การบริหารจัด
การแรงงาน 
การดูแลสุขภาพ 
ตรวจและประกัน
สุขภาพคน
ชายแดนและ
แรงงานตางดาว
การจัดที่ดินของรัฐ
ใหเชาเพื่อการ
อุตสาหกรรมและ
บริการ
ความมั่นคง
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แผนคน
หนวยงานตาม
กฎหมายรับ
ผิดชอบดำเนิน
การภายใต
อนุกรรมการ
6 คณะ 
(ภายใต กนพ.)

แผนเงิน
แผนงบประมาณ
บูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร
เรื่องเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ป 2558 : 2,165 ลบ. 
ป 2559 : 6,959 ลบ.
ป 2560 : ขอรับจัดสรร 
             4,230 ลบ.
แผนงบประมาณ
บูรณาการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน
และดานศุลกากร

แผนการดำเนินงาน

นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน



ไทย

กัมพูชา

สิงคโปร์

เมียนมา

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ลาว

ฟิลิปปินส์

บูรไน



นักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-280-2740 โทรสาร 02-280-2743 Website www.nesdb.go.th  Email : thai-sez@nesdb.go.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-209-1100 โทรสาร 02-209-1199 Email : osos@boi.go.th
ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จดานการลงทุน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แหง 

อาคารจัตรสัจามจรี ชั้น 18 ถ พญาไท เขตปทมวัน กรงเทพฯ 10330

จ.ตาก
จ.มุกดาหาร
จ.สระแกว
จ.ตราด
จ.สงขลา
จ.หนองคาย
จ.นราธิวาส
จ.เชียงราย
จ.นครพนม
จ.กาญจนบุรี

โทร. 055-532-263
โทร. 042-614-777
โทร. 037-425-353
โทร. 039-511-300
โทร. 074-211-565
โทร. 042-990-462
โทร. 073-532-026
โทร. 053-150-181
โทร. 042-532-888-90
โทร. 034-512-399

โทรสาร 055-532-263
โทรสาร 042-614-777
โทรสาร 037-425-127
โทรสาร 039-511-282
โทรสาร 074-211-904
โทรสาร 042-990-462
โทรสาร 073-532-024
โทรสาร 053-150-194 
โทรสาร 042-532-888-90
โทรสาร 034-512-208

Email : taksez08@gmail.com
Email : mukdahan-sez@moi.go.th
Email : sakaeosez@moi.go.th
Email : trat-sez@moi.go.th
Email : oss.songkhla@gmail.com
Email : oss.nongkhai@gmail.com
Email : narathiwat-sez@moi.go.th
Email : chiangrai-sez@moi.go.th
Email : nakornphanom-sez@moi.go.th
Email : oss.kanchanaburi@gmail.com

สิงหาคม 2559
สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตราด

เชียงราย

หนองคาย
นครพนม

มุกดาหาร

สระแก้ว

นราธิวาส

สงขลา

ตาก

กาญจนบุรี

เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศไทย


