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คู ่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฉบับนี้  จัดท�าขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ส�าหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษซึ่งรัฐบาลได้พัฒนาข้ึน โดยเป็นพ้ืนที่ชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ปัจจุบันมี 10 พ้ืนที่ในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร 
สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทั้ง10 เขต มาตรการสนับสนุนด้านสิทธิและประโยชน์ ตลอดจน
การให้บริการอ�านวยความสะดวกต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขอขอบคุณส�าหรับความ 
ร่วมมือในการการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวง
มหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร และ
จังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 10 จังหวัดข้างต้นที่ให้ข้อมูลประกอบ
ในการจัดท�าคู่มือนี้ 

 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 มีนาคม 2559

หน้าถัดไปย้อนกลับ
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จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และที่ส�าคัญเพ่ือการเตรียมพร้อมรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จึงได้ก�าหนดให้ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 
พื้นที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส โดยรัฐบาล
มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆ ท�าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้สิทธิและประโยชน์ ทั้งที่ เป็นภาษี และ
ไม่ใช่ภาษี ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) และมาตรการอ�านวยความสะดวกอื่นๆ

ท�ำไมต้องลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ?

เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ ประเทศเมียนมาที่จังหวัด
ตากและกาญจนบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังหวัดเชียงราย มุกดาหาร หนองคาย และนครพนม 
ประเทศกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและตราด และประเทศมาเลเซียที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาส 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา(2553-2557) มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านข้างต้นทั้ง 4 ประเทศมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 900,000 ล้านบาท และน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึน โดย
เฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 2558 ปัจจุบันธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้า และ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�านวนมากเริ่มสนใจไปลงทุนในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากสามารถเข้าถึงแรงงานจ�านวนมาก 
และสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งน�าเข้าสินค้าต่างๆรวมทั้งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนต่างจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทย 

คาดว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้มีการติดต่อทางธุรกิจ และเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบ และห่วงโซ่
อุปทานทางการผลิต (Supply Chain) รวมถึงตลาดผู้บริโภคในประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของไทยมากขึ้น

นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรท่ีมากกว่าการประกอบ
ธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไปแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาท�างานใน
โครงการได้ 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นเพ่ือรองรับการลงทุน การจัดหาพื้นท่ีให้เช่า รวมถึงการต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบ
วงจร เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในที่เดียวกันที่เรียกว่า “One Stop Service หรือ OSS”

ธุรกิจที่เหมำะกับกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�านวนมาก (Labor 
Intensive) อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการต้ังคลัง 
สินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจ�าหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการที่ 
หลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
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ปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยพื้นที่ใน 10 จังหวัด ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 และ 2/2558 ดังนี้ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประกอบด้วย 14 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอในจังหวัดตาก ได้แก่

• อ�าเภอแม่สอด 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่สอด ต�าบลแม่ตาว ต�าบลท่าสายลวด ต�าบลพระธาตุผาแดง ต�าบล 
แม่กาษา ต�าบลแม่ปะ ต�าบลแม่กุ และ ต�าบลมหาวัน

• อ�าเภอพบพระ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลพบพระ ต�าบลช่องแคบ และ ต�าบลวาเล่ย์
• อ�าเภอแม่ระมาด 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่จะเรา ต�าบลแม่ระมาด และ ต�าบลขะเนจื้อ

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 11 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
• อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลศรีบุญเรือง ต�าบลมุกดาหาร ต�าบลบางทรายใหญ่ ต�าบล 

ค�าอาฮวน และ ต�าบลนาสีนวน
• อ�าเภอหว้านใหญ่ 4 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบางทรายน้อย ต�าบลชะโนด ต�าบลหว้านใหญ่ และ ต�าบลบ่งขาม
• อ�าเภอดอนตาล 2 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโพธิ์ไทร และ ต�าบลดอนตาล

3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 
• อ�าเภออรัญประเทศ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านด่าน ต�าบลป่าไร่ และ ต�าบลท่าข้าม
• อ�าเภอวัฒนานคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลผักขะ

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ประกอบด้วย 3 ต�าบล ของอ�าเภอคลองใหญ่ ในจังหวัดตราด ได้แก่ 
ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลหาดเล็ก และ ต�าบลไม้รูด

5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ต�าบล ของอ�าเภอสะเดา ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
ต�าบลสะเดา ต�าบลส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว และต�าบลปาดังเบซาร์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 21 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

• อ�าเภอเชียงของ 7 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลครึ่ง ต�าบลบุญเรือง ต�าบลริมโขง ต�าบลเวียง ต�าบลศรีดอนชัย ต�าบล
สถาน ต�าบลห้วยซ้อ

• อ�าเภอเชียงแสน 6 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านแซว ต�าบลป่าสัก ต�าบลแม่เงิน ต�าบลโยนก ต�าบลเวียง ต�าบล 
ศรีดอนมูล

• อ�าเภอแม่สาย 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเกาะช้าง ต�าบลบ้านด้าย ต�าบลโป่งงาม ต�าบลโป่งผา ต�าบลแม่สาย ต�าบล
เวียงพางค�า ต�าบลศรีเมืองชุม ต�าบลห้วยไคร้

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจังหวัดหนองคาย ได้แก่
• อ�าเภอเมืองหนองคาย 12 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลค่ายบกหวาน ต�าบลในเมือง ต�าบลบ้านเดื่อ ต�าบลพระธาตุ 

บังพวน ต�าบลโพธ์ิชัย ต�าบลโพนสว่าง ต�าบลมีชัย ต�าบลเวียงคุก ต�าบลสีกาย ต�าบลหนองกอมเกาะ ต�าบล
หาดค�า ต�าบลหินโงม

• อ�าเภอสระใคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสระใคร
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ 

• อ�าเภอเมืองนครพนม 10 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลกุรุคุ ต�าบลท่าค้อ ต�าบลนาทราย ต�าบลนาราชควาย ต�าบล 
ในเมือง ต�าบลบ้านผึ้ง ต�าบลโพธิ์ตาก ต�าบลหนองญาติ ต�าบลหนองแสง ต�าบลอาจสามารถ

• อ�าเภอท่าอุเทน 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโนนตาล ต�าบลรามราช ต�าบลเวินพระบาท
4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 2 ต�าบล ของอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ในจังหวัด

กาญจนบุรี ได้แก่ ต�าบลแก่งเสี้ยน และ ต�าบลบ้านเก่า
5. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 ต�าบล ใน 5 อ�าเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่

• อ�าเภอเมืองนราธิวาส 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโคกเคียน
• อ�าเภอตากใบ 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเจ๊ะเห
• อ�าเภอยี่งอ 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลละหาร
• อ�าเภอแว้ง 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโล๊ะจูด
• อ�าเภอสุไหงโก-ลก 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสุไหงโก-ลก

ที่ตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แนวถนนใหมเชื่อมสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แหงที่ 2

โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 (แมสอด-ตาก)

โครงการทางหลวงชนบทแนวใหม

โครงการขยายทางหลวงชนบท

แมน้ำ

สนามบินพาณิชย

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ดาน บ.ร�มเมย อ.แมสอด

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
แหงที่ 2

เมียนมา

จ.ตาก

ต.ขะเนจื้อ

ต.ระมาด

ต.แมจะเรา

ต.แมกาษา

ต.แมปะต.ทาสายลวด

ต.แมสอด

ต.แมตาว
ต.พระธาตุผาแดง

ต.แมกุ

ต.มหาวัน

ต.ชองแคบ

ต.พบพระ

ต.วาเลย

แมน้ำเมย

แม
น้ำเม

ย

105

105

12

1215

1090

1090

1206

1175

อ.แมสอด

อ.แมระมาด

อ.พบพระ

“ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
เครือข่ำยอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น”

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

• พื้นที่ 14 ต�าบลที่ติดชายแดนใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอพบพระ อ�าเภอแม่ระมาด รวม 1,419 
ตารางกิโลเมตร (886,875 ไร่)

• ห่างจากกรุงเทพมหานคร 426 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 1 และ หมายเลข 32 (สายเอเชีย)
• ด่านชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี เมียนมา มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย- 

เมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง (ไม่รวมอ�าเภอสังขละบุรี ซึ่งมีการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ)

ศักยภำพและโอกำส
• ต้ังอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West 

Economic Corridor) 
• ฝั่งตะวันตกสามารถเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจของเมียนมา
• สามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ 
• พื้นที่ชายแดนฝั ่งเมียนมายังมีแรงงานจ�านวนมากพร้อมรองรับ

การพัฒนาที่แม่สอด รวมทั้งสามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะ
อุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับนิคมอุตสาหกรรม
เมียวดี (เมียนมา)

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตากแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• ถนนตะนาวศรี-กอกะเร็ก
• ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนที่ 2-3
ระยะเร่งด่วน
• สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และด่านชายแดน  

บริเวณบ้านริมเมย อ�าเภอแม่สอด
• ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนที่ 4
• พัฒนาและขยายท่าอากาศยานแม่สอด
ระยะยาว
• ถนนผังเมือง
• สถานีขนส่งสินค้า

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพฒันำเศรษฐกิจพเิศษจงัหวดัมุกดำหำร
“ศูนย์ค้ำส่งและขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”

• พื้นท่ี 11 ต�าบลที่ติดชายแดนใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองมุกดาหาร อ�าเภอหว้านใหญ่ อ�าเภอดอนตาล รวม 
578.5 ตารางกิโลเมตร (361,542 ไร่)

• ห่างจากรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 2 หมายเลข 207 หมายเลข 202 
หมายเลข 2169 และ หมายเลข 212

• ด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันเขต สปป.ลาว มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-
สปป.ลาวเป็นอันดับสอง

ศักยภำพและโอกำส
• ต้ังอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม และต่อเนื่องไปยัง

ประเทศในแถบตะวันออกไกล (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน)
• เป็นช่องทางที่ส�าคัญในการขนส่งสินค้า เช่น เคร่ืองดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเวียดนามและจีน 

ตอนใต้
• สามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวัน-เซโน (สปป.ลาว) ซึ่งมีการลงทุนที่หลากหลายจากต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนกล้อง 
ถ่ายรูปจากญี่ปุ่น (Nikon) และโรงงานผลิตเบาะและอุปกรณ์บนเครื่องบินจากเนเธอร์แลนด์ (Aeroworks)

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหารแบ่งออกเป็น 
3 ระยะดังนี้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง / ศึกษา
• ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-บรรจบ
• ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ
• ศึกษาออกแบบเส้นทางรถไฟบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-

มุกดาหาร-นครพนม
ระยะเร่งด่วน
• ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-นาไคร้-อ.ค�าชะอี ตอนที่ 1
• ทางหลวงหมายเลข12 กาฬสินธุ์-นาไคร้-อ.ค�าชะอี ตอนที่ 2
ระยะยาว
• ทางหลวงหมายเลข 121  

หว้านใหญ่-ธาตุพนม
• ถนนผังเมืองรวมมุกดาหาร

สาย ง2 และ ง3
• สถานีขนส่งมุกดาหาร

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 (หวานใหญ-ธาตุพนม)

โครงการทางหลวงชนบทแนวใหม สาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมมุกดาหาร

โครงการกอสรางทางรถไฟสายใหม

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2
ดาน บ.สงเปอย 

ดาน อ.เมืองมุกดาหาร

ลาว

แมน้ำโขง

อ.ดอนตาล

อ.เมืองมุกดาหาร

อ.หวานใหญ

ต.ปงขาม

ต.โพธิ์ไทร

ต.ดอนตาล

ต.บางทรายนอย

ต.บางทรายใหญ

ต.มุกดาหาร

ต.ศร�บุญเร�อง

ต.คำอาฮวน

ต.นาสีนวน

ต.ชะโนด

ต.หวานใหญ

212

12

212

2104

2034

จ.มุกดาหาร

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
“ศูนย์อุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรและ

กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”
• พื้นที่ 4 ต�าบลใน 2 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภออรัญประเทศ อ�าเภอวัฒนานคร รวม 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่)
• ห่างจากกรุงเทพมหานคร 260 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 304
• ด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มีมูลค่า

การค้าระหว่างไทย-กัมพูชาสูงที่สุด

ศักยภำพและโอกำส
• เป็นพ้ืนที่ค้าส่งระหว่างประเทศและค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอรัญประเทศต้ังอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 

(ประมาณ 250 กิโลเมตร) และกรุงเทพฯ (ประมาณ 260 กิโลเมตร)
• อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญของไทย 

ในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งสามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะ
อุตสาหกรรมการผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง (กัมพูชา) ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนไทย เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กล่องใส่เครื่องประดับซึ่งใช้แรงงานเข้มข้น

• ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปท่ีประเทศที่พัฒนาแล้วให้กับสินค้าท่ีผลิตในประเทศท่ีก�าลัง
พัฒนาโดยลดหรือยกเว้นภาษีน�าเข้าแก่สินค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ (Generalized System of Preferences: 
GSP)

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดสระแก้ว
แบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• ทางหลวงหมายเลข 359 แยก ทางหลวงหมายเลข 304 (พนมสารคาม)-

บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3 (สระแก้ว)
• ทางรถไฟแก่งคอย-คลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก
ระยะเร่งด่วน
• ทางหลวงอรัญประเทศ-ชายแดนไทย-กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน- 

สตึงบท) ระยะทาง 22 กม.
• ทางหลวงหมายเลข 3366 และหมายเลข 3586 แยก ทางหลวง 

หมายเลข 33 (ท่าข้าม)-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 3511 
(หนองเอี่ยน)

ระยะยาว
• ถนนแยก ทางหลวงหมายเลข 33-ด่านบ้านคลองลึก
• สถานีขนส่งจ.สระแก้ว

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย-กัมพ�ชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)

(แนวใหมทางหลวง)

โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 (ทาขาม-บ.หนองเอี่ยน)

โครงการถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33 - ดานผานแดน บ.คลองลึก (แนวใหมทางหลวงชนบท)

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

3384

3259

33

3379

3367

3367

3067

3383

3383

3198

3393
3485

3486

3395

3198

ดาน บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ

ดาน บ.หนองเอี่ยน

ต.ปาไร
ต.บานดาน

ต.ผักขะ

ต.ทาขาม

อ.อรัญประเทศ

อ.วัฒนานคร

กัมพ�ชา

จ.สระแกว

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตรำด
“ศูนย์กลำงกำรค้ำส่ง ขนส่งต่อเนื่องระหว่ำงประเทศ และ

ศูนย์กลำงให้บริกำรกำรท่องเที่ยวระดับภูมิภำค”
• พื้นที่ 3 ต�าบลที่ติดชายแดนของอ�าเภอคลองใหญ่ ได้แก่ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลหาดเล็ก ต�าบลไม้รูด รวม 50.2 

ตารางกิโลเมตร (31,375 ไร่)
• ห่างจากกรุงเทพมหานคร 420 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี 

สายใหม่) ทางหลวงหมายเลข 344 หมายเลข 3 และ หมายเลข 31
• ด่านชายแดนบ้านหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา

ศักยภำพและโอกำส
• ต้ังอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340 กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือ

สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) (ประมาณ 250 กิโลเมตร) 
• มีฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุน

จากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตลูกวอลเล่ย์บอล (Mikasa) และผลิตสายไฟ 
ในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตราดแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
• ท่าเรือคลองใหญ่
ระยะเร่งด่วน
• ขยายทางหลวงหมายเลข 3 (ตราด-บ.หาดเล็ก) ตอนที่ 3
ระยะยาว
• ถนนผังเมืองรวม สาย ก1 ข และ ค

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

โครงการขยายถนน 4 ชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 3

โครงการปรับปรุงทาเร�ออเนกประสงคคลองใหญ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

3292

3

ดาน บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ

ทาเร�ออเนกประสงคคลองใหญ

ต.ไมรูด

ต.คลองใหญ

ต.หาดเล็ก

อ.คลองใหญ

กัมพ�ชา

อาวไทย

จ.ตราด

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ



17 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลำ
“อุตสำหกรรมแปรรูปเพื่อกำรส่งออก 

กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”
• พื้นที่ 4 ต�าบลของอ�าเภอสะเดา ได้แก่ ต�าบลสะเดา ต�าบลส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว ต�าบลปาดัง-เบซาร์ รวม 

552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่)
• ห่างจากกรุงเทพมหานคร 950 กิโลเมตร เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 4 และหมายเลข 2 (สายเอเชีย)
• ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดัง-เบซาร์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส 

ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองตามล�าดับ

ศักยภำพและโอกำส
• เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด

อันดับหน่ึงและอันดับสองของไทยตามล�าดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซีย และ
มีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซียผ่านทางปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นท่ี เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์ 

• เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะโอกาส 
การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย) เพื่อการลงทุนใน 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งสามารถขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วน
เหนือ-ใต้ (North-South Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดสงขลา 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะเร่งด่วน
• ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2
ระยะยาว
• ทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย
• สถานีขนส่งสินค้า จ.สงขลา
• รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  

(หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์)
• โครงการสะพานเศรษฐกิจ 

(Land Bridge)

4

4

4243

4054

4145

4135

ต.สำนักแตว

ต.สำนักขาม

ต.สะเดา

ต.ปาดังเบซาร

อ.สะเดา

มาเลเซีย

จ.สงขลา

ดานปาดังเบซาร อ.สะเดา

ดานสะเดา อ.สะเดา

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

โครงการทางหลวงพ�เศษระหวางเมืองสายหาดใหญ-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (แนวใหมทางหลวง)

โครงการปรับปรุงดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรำย
“ฐำนกำรท่องเที่ยว แหล่งผลิตอำหำร สินค้ำเกษตร 

ศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”

ประกอบด้วย 21 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอเชียงแสน และอ�าเภอแม่สาย 

ศักยภำพและโอกำส
• อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งสามารถไปทางเหนือเชื่อมโยงกับ

จีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบกและทางน�้า โดยทางบกอาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่าน
เชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B (ผ่านด่านแม่สาย และเมียนมา) ส�าหรับทางน�้าสามารถขนส่งโดยอาศัยแม่น�้า
โขงโดยผ่านท่าเรือเชียงแสน 

• สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบังเพ่ือส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของโลก ดังนั้นเชียงรายจึง
มีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่จีนตอนใต้และพ้ืนที่ตอนบนของเมียนมาและ สปป.ลาว เพื่อขนส่ง
สินค้าออกทางทะเลที่แหลมฉบัง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเชียงรายกับแหล่ง 
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตอนบนของเมียนมา
และ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ นอกจากนั้น
อุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือน 
แปรรูปไม้ มีโอกาสพัฒนาขยายห่วงโซ่
มูลค่าการผลิต

กิจกรรมที่มีศักยภำพ 
แม่สาย
• พัฒนาด่านชายแดนรองรับการค้า การ

ท่องเที่ยว เตรียมพ้ืนที่จัดต้ังโรงแรม ศูนย์
การประชุม ร้านค้าปลอดภาษี ศูนย์ขนส่ง
มวลชน และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว

เชียงแสน 
• เขตการค้าเสรี เขตปลอดภาษีอากร เป็น 

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
มีการเตรียมพื้นที่ จัด ต้ัง  ท ่า เ รือ ศูนย ์
เปลี่ยนถ่ายและคลังสินค้า พาณิชยกรรม  
ส�านักงานและศุลกากร

เชียงของ 
• การค้า การท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบ
• เตรียมพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ส�านักงานการค้าและศุลกากร

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

สะพานขามแมน้ำสาย
แหงที่ 1

สะพานขามแมน้ำสาย
แหงที่ 2

สามเหลี่ยมทองคำ
บ.สบรวก

บ.เชียงแสน

เชียงของ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4
บ.ดอนมหาวัน

จ.เชียงราย ต.คร�่ง

ต.บุญเร�อง

ต.หวยซอ

ต.ศร�ดอนชััย

ต.ศร�ดอนมูล

ต.ศร�เมืองชุม
ต.เว�ยงพางคำ

ต.หวยไคร

ต.โปงงาม
ต.บานดาย

ต.โปงผา

ต.เกาะชาง
ต.แมสาย

ต.สถาน
ต.บานแซวต.โ ยนก

ต.ปาสัก

ต.แมเง�น

ต.ร�มโขง

ต.เว�ยง

ต.เว�ยง

แมน้ำโขง

แม
น้ำ

โขง

1098

1098

1271

1016

1290

1290

1174

1174

1129

1129

1149

1129

1020

1020

อ.แมสาย

อ.เชียงแสน อ.เชียงของ

ลาว

เมียนมา

1

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคำย

“กำรค้ำระหว่ำงประเทศ กำรท่องเที่ยว
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”

ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ  
ของจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ�าเภอเมือง
หนองคาย และอ�าเภอสระใคร 

ศักยภำพและโอกำส
• เป ็นช ่องทางการค ้าชายแดนของ

ไทยกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการค้า
ชายแดนผ่านด่านอื่นๆ ระหว่างไทย-
สปป.ลาว อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี 
(ประมาณ 60 กิโลเมตร) 

• สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) 
(ประมาณ 26 กิโลเมตร) ได้ทั้งทาง
ถนน และทางรถไฟซึ่งเช่ือมโยงต่อเนื่อง 
ลงมาถึงกรุงเทพฯ ดังนั้นหนองคายจึง
มีโครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ 
และทางอากาศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงระหว่างหนองคายกับ สปป.
ลาว (เวียงจันทน์และหลวงพระบาง) 
และกรุงเทพฯ นอกจากนั้นความเป็น
เมืองน่าอยู่ของหนองคายจะสามารถ
พัฒนาเป็นท่ีพักอาศัยของนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติ

กิจกรรมที่มีศักยภำพ 
• การค้าระหว่างประเทศ ท่องเที่ยว การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• ใช้ประโยชน์ที่ดินจัดตั้งพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม และส่วนราชการต่างๆ

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

แมน้ำโขง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ดาน
ทาเสด็จ

จ.หนองคาย

ลาว ต.บานเดื่อ

ต.สีกาย

ต.หินโงม

ต.หาดคำ
ต.ในเมือง

ต.มีชัย

ต.โพธิ์ชัย
ต.หนองกอมเกาะ

ต.คายบกหวาน

ต.โพนสวาง

ต.สระใคร

ต.ธาตุบังพวน

ต.เว�ยงคุก

อ.สระใคร

อ.เมืองหนองคาย

2

211

212
233

212

212

2

2022

2415

2024

2329

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

“ธุรกิจกำรค้ำชำยแดนและพื้นที่บริกำรโลจิสติกส”์
ประกอบด้วย 13 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ของจังหวัด
นครพนม ได้แก่ อ�าเภอเมืองนครพนม และอ�าเภอ
ท่าอุเทน

ศักยภำพและโอกำส
• เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนามและ

จีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุดของ
ประเทศ และมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการขนส่ง
ไปยังประเทศแถบตะวันออกไกล (ญ่ีปุ ่น เกาหลี  
ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือหวุ๋งอ๋างในเวียดนาม 

• สนามบินนครพนม และเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ 
(ขอนแก่น)-มหาสารคาม-มุกดาหาร-นครพนม 
ซึ่งมีแผนในการพัฒนาจะท�าให้นครพนมมีเส้น
ทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของ
ประเทศ โดยจะเป็นโอกาสในการขยายกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 

• เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ 
ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมี
ทิวทัศน์บริเวณริมแม่น�้าโขงที่สวยงามเหมาะแก่
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของ 
นักลงทุนไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมที่มีศักยภำพ 
• ธุรกิจการค้าชายแดนและพ้ืนที่บริการโลจิสติกส์

ขนส่งสินค้า
• การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นเขตพาณิชยกรรม 

และการค้าชายแดน อาทิ ร้านค้าปลอดภาษี คลัง
สินค้า ศูนย์ประชุม โรงแรม และศูนย์ข้อมูลการ 
ท่องเที่ยว

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

แมน้ำโขง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ดานนครพนม

ลาว

อ.เมืองนครพนม

อ.ทาอุเทน

จ.นครพนม

ต.ทาคอ

ต.หนองญาติ

ต.ในเมือง

ต.หนองแสง

ต.อาจสามารถ

ต.นาราชควาย

ต.นาทราย

ต.รามราช

ต.โนนตาล

ต.เว�นพระบาท

ต.บานผึ้ง

ต.กุรุคุ ต.โพธิ์ตาก

212

212

22

2028

2276

2033

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี
“นิคมอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กำรเกษตร และกำรค้ำผ่ำนแดน”
ประกอบด้วย 2 ต�าบล ในอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต�าบลแก่งเสี้ยน และต�าบลบ้านเก่า

ศักยภำพและโอกำส
• สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  

(เมียนมา)-พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้นจึงสามารถขนส่งสินค้าออกทาง
ทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่
ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค 

• มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเช่ือมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี)-พ้ืนที่ชายแดนกาญจนบุรี เพ่ือ
รองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนั้น
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหาร
และเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์
ที่มีในพ้ืนที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิด 
ห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบ
ของของประตูทางออกทางทะเลทั้งสอง
ฝั่งมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน 

กิจกรรมที่มีศักยภำพ 
• นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ซึ่ ง เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ

ทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น 
อุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 
เกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรม
พลาสติก)

• การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร 
และการค้าผ่านแดน

• ใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้าพาณิชยกรรม

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

ดาน บ.น้ำพ�รอน
ต.บานเกา

อ.เมืองกาญจนบุร�

เมียนมา

อ.เมืองกาญจนบุร�

323

3361

3085

3229

3398

3455

3199

3457

ต.แกงเสี้ยน

ต.บานเกา

จ.กาญจนบุร�

จ.ราชบุร�

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนรำธิวำส
“กำรค้ำชำยแดน อุตสำหกรรมอำหำร และ 

กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ”
ประกอบด้วย 5 ต�าบล ใน 5 อ�าเภอ ของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ�าเภอเมืองนราธิวาส อ�าเภอตากใบ อ�าเภอย่ีงอ 
อ�าเภอแว้ง และอ�าเภอสุไหงโก-ลก

ศักยภำพและโอกำส
• มีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย 3 แห่ง 

ได้แก่ สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่ง
รองรับการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว
ระหว ่างไทย-มาเลเซีย และมีสนามบิน
นราธิวาสซึ่งสามารถให้บริการด้านการ
ขนส่งและการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวและ
นักลงทุนท้ังไทยและมาเลเซียในบริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงเข ้าสู ่ เมืองหลักต่างๆ  
ของประเทศไทย 

• สุไหงโก-ลก (นราธิวาส) ยังเป็นปลาย ทาง
สุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ-
สุไหงโก-ลก ซ่ึงมีทางรถไฟเชื่อมต่อกับทาง
รถไฟในมาเลเซีย (รัฐกลันตัน) เข้าสู่ประเทศ
มาเลเซีย ดังนั้นในอนาคตหากมีการเปิด 
ให้บริการเดินรถไฟระหว่างสุไหงโก-ลก กับ
รัฐกลันตันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของนราธิวาส 

• มีวัตถุดิบท่ีจะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม 
แปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ามัน 
และจุดเด ่นด ้านวัฒนธรรมที่สามารถ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

กิจกรรมที่มีศักยภำพ 
• การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร และ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
• ใช้ประโยชน์ท่ีดินรองรับอุตสาหกรรม ศูนย์

โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ศูนย์ศึกษาวิจัย
• อุตสาหกรรมฮาลาล และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 

บริเวณพื้นที่ระหว่างอ�าเภอเมืองนราธิวาส
และด่านตากใบ เชื่อมเส้นทางรถไฟไป
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เสนแบงเขตตำบล

อำเภอ

เสนแบงเขตอำเภอ

ถนนเดิม

ทางรถไฟ

พ�้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษ

แมน้ำ

ดานศุลกากร / จ�ดผานแดนถาวร

อาวไทย

ดานสุไหงโกลกอ.สุไหงโก-ลก

ดานบูเกะตา อ.แวง

ดานตากใบ
อ.ตากใบ

อ.ตากใบ

อ.เมืองนราธิวาส

อ.ยี่งอ

อ.สุไหงโก-ลก

อ.แวง

จ.นราธิวาส

มาเลเซีย

ต.สุไหงโก-ลก

ต.เจะเห

ต.ละหาร

ต.โคกเคียน

ต.โละจ�ด

42

4084
4107

4056

4193

4266

4241

4062

4062

4207

4115

4057

4057

4057

4115

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุน
ด้านภาษี การอ�านวยความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่ก�าหนด ก็จะได้รับสิทธิ
และประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่ มาตรการของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ มาตรการ
ของกระทรวงการคลัง

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 57 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก�าหนดสิทธิประโยชน์ส�าหรับกิจการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 กรณี
1. กรณีกิจการตามบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์

การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
2. กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรณีกิจการทั่วไปตามบัญชีประเภทของบีโอไอ กรณีกิจการเป้าหมาย  
(13 กลุ่มอุตสาหกรรม)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี 
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด 8 ปี (จ�ากัดวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 100)

หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว 
ให้ ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
- หักค่าติดต้ังหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การน�าช่างฝีมือ

ต่างด้าวมาท�างาน เป็นต้น

เหมือนกัน

เงื่อนไขพิเศษส�าหรับ SMEs ไทย 
1. ก�าหนดเงินลงทุนขั้นต�่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2. อนุญาตให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 

โดยจะค�านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศโดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเคร่ืองจักรหลักเป็น
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

นิยาม SMEs ไทย
-  ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
-  เมื่อรวมทั้งกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์

ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก�าหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 5 พ้ืนที่แรกแล้ว โดยในแต่ละพื้นที่จะมีกิจการเป้าหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจ�ากัด และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดกลุ่มประเภทกิจการได้เป็น 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ  และ
ได้มีการก�าหนดกิจการเพิ่มเติมอีก 10 ประเภทกิจการเป้าหมาย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  
12-16/2558 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 ดังนี้

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่

13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(62 ประเภทกิจการ) ตา
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1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง P P P P P P P P P

ใช้สิทธิประโยชน์ 
ภายใต้มาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุน

ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
โดยผ่อนปรน

เงื่อนไข
ประเภทกิจการ
ตามนโยบาย
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ P P P
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง P P P P P P P
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน P P P P P P
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ P P P P P
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ P P P P P
7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน P P P P
8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ P P P P P
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก P P P P P
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา P P P P P
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ P P P P P P P P P
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม P P P P P P P P P
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว P P P P P P P P P

กิจการเป้าหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่ 

ประเภทกิจการ ตา
ก
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1. กิจการอบพืชและไซโล P P P P P P P P P P
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร P P P P P P P P P P
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม P P P P P P P P P
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป P P P P P P P P P P
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์* P P P P P P P P P P
6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ส�าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)*

P P P P P P P P P P

7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน* P P P P P P P P P P
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติก*
P P P P P P P P P P

9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ* P P P P P P P P P
10. กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า* P P P P P P P P P P

* ต้องยื่นคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ



25 

มำตรกำรของกรมสรรพำกร

ส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เช่น กิจการ
ที่ไม่เข้าข่ายประเภทที่ บีโอไอ ให้การส่งเสริม หรือไม่ผ่านเง่ือนไขขนาดการลงทุนข้ันต�่าของบีโอไอ เป็นต้น สามารถ
ขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการของกรมสรรพากร กระทรวงการคลังได้ โดยมาตรการของกระทรวงการคลังจะ
ให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ส�าหรับ
กิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการ ส�าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า
เพื่อทดแทนการน�าเข้า หรือเพื่อการส่งออกเป็นหลัก และการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน หรือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คุณสมบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ (ตามร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ณ เดือนมิถุนายน)

ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก่อนหรือในปี 

พ.ศ. 2560
• ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
• ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม 

• ต้องจัดท�าบัญชีแยกรายการส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน ์
ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกัน

ส�าหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์กิจการที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้นั้น โปรดติดตามประกาศของกรมสรรพากร
ต่อไป

มำตรกำรสนับสนุนอื่นๆจำกภำครัฐ

แรงงานต่างด้าว

• อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาท�างานแบบไป–กลับ 
หรือไม่เกิน 7 วัน

• มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
• ส�าหรับกิจการที่ ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ใน

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ ใช้แรงงานต่างด้าว 
ที่ถูกกฎหมาย ทั้งผู้ช�านาญการและแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

25 หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รัฐบาลจะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรตลอดจนสาธารณูปโภค ในปี 2558-2559 ในพ้ืนที ่
เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้ง 5 พื้นที่ 6 ด่าน วงเงิน 10,000 ล้านบาท

สรุปแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559

พื้นที่ชายแดน

วงเงิน ปี 2558-2559 (ล้านบาท)

คมนาคม 
(ถนน สะพาน 

ทางรถไฟ ท่าเรือ 
ท่าอาศยาน)

ศุลกากรและ
ด่านชายแดน

นิคม
อุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา 
ชลประทาน)

รวม

ตาก 2,052 368 15 1,260 3,695

สระแก้ว 616 688 15 793 2,112

ตราด 207 147 15 126 495

มุกดาหาร 806 100 15 968 1,889

สงขลา  
(สะเดาและ 
ปาดัง-เบซาร์)

10 1,436 15 791 2,252

รวม 3,691 2,739 75 3,938 10,443
หมายเหตุ: ตัวเลขการลงทุนเบื้องต้น

การจัดหาที่ดิน

การจัดหาที่ดินเพ่ือรองรับการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์
จัดให้หน่วยงานของรัฐใช ้ประโยชน์ หรือจัดให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
เอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพ้ืนที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ 
วิธีการเงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการก�าหนด 

ขณะนี้ การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร 
สงขลา และตราด กรมธนารักษ์ได้มีการก�าหนดผลประโยชน์
ตอบแทนการเช่าและค่าที่ดินราชพัสดุแล้ว โดยเฉพาะใน
จังหวัดสระแก้ว และมุกดาหาร มีการออกเอกสารสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทยเช่าต่อไป

26 หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

Roadmap ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก

ปีงบประมาณ
แนวทางการดำาเนินงาน

นิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

2559 -  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (Feasibility 
Study)

-  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
-  ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรม

-

2560 ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม -

2561 เปิดด�าเนินการนิคมอุตสาหกรรม -  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม (Feasibility 
Study)

-  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
-  ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างนิคม

อุตสาหกรรม

2562 - ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม

2563 - เปิดด�าเนินการนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษระยะแรก

กนอ.แบงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ�เศษระยะแรกออกเปน 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1

1 พ�้นที่ตำบลทาสายลวด
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

2 พ�้นที่ตำบลปาไร
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

3 พ�้นที่ตำบลสำนักขาม
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ระยะที่ 2

1 พ�้นที่ตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2 พ�้นที่ตำบลไมรูด
อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

เป็นมาตรการส�าหรับ ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตประกอบการเสรี

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
1. อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
2. อนุญาตให้น�าคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ช�านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เข้ามาและอยู่ใน 

ราชอาณาจักร
3. อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี
1. ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต

1.1 ส�าหรับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าวที่จ�าเป็นต้องใช้
ในการผลิตสินค้า หรือเพื่อพาณิชยกรรมและของที่ใช้ ในการสร้าง ประกอบ หรือติดต้ังในโรงงานหรือ 
อาคาร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของ 
ผู้ประกอบการ

1.2 ส�าหรับของท่ีน�าเข้ามาเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้า หรือเพ่ือพาณิชยกรรม สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ที่เกิดขึ้นให้กับของ ไม่ผูกพันความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการ 

2. ได้รับการยกเว้นอากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต ส�าหรับวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งพลอยได้ 
และสิ่งอื่นที่ได้จากการผลิต 

3. ได้รับการยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร ส�าหรับของที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ ได้รับยกเว้นหรือคืนค่าภาษี
อากร เมื่อได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งถึงแม้จะมิได้มีการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ได้เป็นการน�า
เข้าไปในเขตประกอบการเสรี ส�าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ และวัตถุดิบ

4. ของที่น�าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเขตปลอดอากร
5. ของหรือวัตถุดิบที่น�าเข้ามาในประเทศและน�าเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพ่ือผลิต ผสม ประกอบบรรจุ หรือ

ด�าเนินการอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออก ให้ยกเว้นไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การน�าเข้า การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ การควบคุมมาตรฐานหรือ
คุณภาพ การประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ แก่ของนั้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่ถ้าของ
ดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สุขภาพอนามัยของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม  
ให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก�าหนดชนิดหรือประเภทของของนั้นมิให้ ได้รับยกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว 

6. การขายผลิตภัณฑ์จากเขตประกอบการเสรีเข้ามาในประเทศสามารถน�าราคาวัตถุดิบที่ไม่มีสิทธิคืน หรือยกเว้น
อากร หักจากราคาผลิตภัณฑ์ก่อนค�านวณราคาภาษีอากร 

 

การขอใช้สิทธิประโยชน์จาก กนอ.
ส�าหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์จาก กนอ. สามารถย่ืนค�าขอรับสิทธิ
ประโยชน์ทั้งทางด้านภาษี และด้านท่ีไม่ใช่ภาษี ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://e-pp.ieat.go.th ทั้งนี้  
ผู้ประกอบการสามารถขอรับหนังสืออนุญาตได้ที่ 
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 
- ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- ศูนย์ OSOS อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพมหานคร (เฉพาะกรณีการขอรับสิทธิประโยชน์: การน�า 

คนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท�างานในราชอาณาจักร) 

หากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาขึ้นแล้ว ขั้นตอนการขอประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมและการขอรับสิทธิประโยชน์ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นไปตาม  
flow chart ดังต่อไปนี้

การขอใชที่ดินเพ�่อประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม

หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/2)

การกอสราง/
รับรองอาคาร

การแจงเร�่ม
ประกอบกิจการ

การขยาย
โรงงาน การขออนุญาตนำของใน

เขตประกอบการเสร�
ออกไปจากเขต

ประกอบการเสร�
เปนการชั่วคราว

การขออนุญาต             
นำของออกไปจาก

เขตประกอบการเสร�

การอนุญาตใชที่ดินและประกอบกิจการ

สิทธิประโยชนดานภาษีอากร

สิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรการแจงเร�่มฯ 
สวนขยาย

การเพ�่ม/
เปลี่ยนแปลง
ประเภทการ

ประกอบกิจการ

การขอขยาย
ระยะเวลา
กอสราง/

ประกอบกิจการ

การ              
เปลี่ยนชื่อ

การโอนสิทธิ
การใชที่ดิน

การตออายุ
ใบอนุญาตฯ

การขอถือ
กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินในนิคมฯ 
ของผูประกอบ
อุตสาหกรรม/
ผูประกอบการ
พาณิชยกรรม

การขออนุญาต
นำคนตางดาว
เขามาและอยู
เพ�่อทำงานใน

ราชอาณาจักร

การขอรับรอง
เปนผูประกอบ
กิจการในเขต
ประกอบการ

เสร�

การขออนุญาต
นำเคร�่องจักร
อุปกรณ ฯลฯ 

เขาในเขต
ประกอบการ

เสร�

คำขอใชที่ดินเพ�่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.01/1)

กนอ.
พ�จารณา

อนุมัติ

28 29 หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS)

ในทุกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service: OSS) ที่จัดต้ังข้ึน
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก เน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุน รวมถึงด้านแรงงาน 
สาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียว เป็นศูนย์
ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการย่ืนขอใบอนุญาตต่างๆ 
การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยการให้บริการใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้ข้อมูลและค�าแนะน�า โดยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบ ฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการด�าเนินธุรกิจในเขตฯ และข้อมูล
การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การรับเรื่อง ส่งต่อ และติดตาม
3. การอนุมัติ การอนุญาต (เฉพาะที่ด�าเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์)

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่มกิจการ แบ่งออกเป็นประเภทย่อย ดังนี้

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจำกกำรเกษตร

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเก่ียวข้อง ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

1.5.1 กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือ
สัตว์น�้า

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศ เพ่ือท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอด
เวลา มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบ
ป้องกันพาหะน�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวน
สัตว์ เป็นต้น

1.5.2 กิจการเลีย้งปศุสตัว์หรอืสตัว์น�า้ 
(ยกเว้นกุ้ง)

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบระบาย
อากาศเพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา 
มีระบบการให้น�้าและอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกัน
พาหะน�าโรคเข้าสู ่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ 
และระบบป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น

1.6 กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์ ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท�าให้สัตว์สลบ ราว
แขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ 
และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น 

1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือ
ดอกไม้

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เคร่ืองคัดแยกสี การอบไอน�้า 
ฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น

1.9 กิจการผลิตแป้งแปรรูป  
(โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจาก
พืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

1.10 กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมัน
จากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นจาก
น�้ามันถั่วเหลือง)

1. ผลิตภัณฑ์น�้ามันดิบและน�้ามันกึ่งบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจาก
ผลิตผลทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์น�้ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทางการ
เกษตร หรือน�้ามันดิบ

ภำคผนวก

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

1.11 กิจการผลิตสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติ  
(ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม 
ยาสีฟัน และเครื่องส�าอาง)

1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น 

1.17 กิจการผลิตหรือถนอม
อาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปน
อาหาร (Food Additive) หรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food 
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์)

1. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท�าให้
เจือจางเท่านั้น

2. ส�าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการ
ศึกษาวิจัยมาแล้ว

1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการ
ห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้า
เกษตร

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้า

เกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มี
พื้นที่ส�าหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า 
ห้องเย็น และคลังสินค้า 

3. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง

กิจการอบพืชและไซโล กิจการอบพืชและไซโล และกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย 
หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

1.4 กิจการอบพืชและไซโล

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ผลพลอยได้หรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตร

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

1.21 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ 

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หมวด 2 แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัด ตาก กาญจนบุรี นครพนม

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ ์
เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen 
Ware และกระเบื้องเซรามิกส์)

ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�าหรับงานสาธารณูปโภค 
ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม 
กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

2.17 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง
และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงส�าหรับ
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้น
การผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกส์และการผลิตกระเบื้อง
ปูพื้นหรือผนัง)

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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หมวด 3 อุตสำหกรรมเบำ

กลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 
หรือ เส้นใยประดิษฐ์

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดข้ึนใน
ประเทศเท่านั้น

3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า

3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 
เครื่องประกอบการแต่งกาย 
และเคหะสิ่งทอ

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

3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือ
รองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จาก
หนังสัตว์หรือหนังเทียม

3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือ 
ชิ้นส่วน

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว สงขลา 
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือ
ชิ้นส่วน

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.8 กิจการผลิตอัญมณีและเครื่อง
ประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึง
วัตถุดิบและต้นแบบ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.11  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก 
สระแก้ว นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์
อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร 
อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์

ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม

4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร 
และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

4.8.5 กิจการผลิตชิ้นส่วน 
ยานพาหนะอื่นๆ

4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ 
(ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบ 
ต�่ากว่า 248 ซีซี)

1. ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี
2. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน และต้องได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม ส�าหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส�าหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม (Fabrication 
Industry)

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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หมวด 5 อุตสำหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก 
สระแก้ว มุกดาหาร นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า

5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

5.2.3 กิจการผลิต Compressor 
และ/หรือ Motor ส�าหรับเครื่อง
ใช้ ไฟฟ้า 

5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness 

5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไฟฟ้าอื่นๆ

5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ภาพและเสียง (Audio Visual 
Product)

5.3.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
ส�านักงาน

5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

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

การลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้
รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงิน
ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.4.6.3 กิจการผลิต Top Cover หรือ 
Base Plate หรือ Peripheral 
ส�าหรับ Hard Disk Drive

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

ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วย
ความจ�าอื่นๆ

5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit 
Board Assembly (PCBA) 
ทั่วไป

5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง

5.4.18 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับส�านักงาน

5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์และพลำสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก การผลิตพลาสติก ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
จังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม 
(Plastic Products for 
Industrial Goods)

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชั้น
(Multilayer Plastics 
Packaging)

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป

6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ 
(Aseptic Plastics 
Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วัน
ครบเปิดด�าเนินการ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต (Antistatic 
Plastics Packaging)

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 
14611 ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 
10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วัน
ครบเปิดด�าเนินการ

6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกรีไซเคิล

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติกในประเทศเท่านั้น

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด 
ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค 
เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว เชียงราย นครพนม 
กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

6.10 กิจการผลิตยา 1. กรณีการผลิตยาแผนปัจจุบัน ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
ตามแนวทาง PIC/S ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

2. กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดด�าเนินการ

3. ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิม จะอนุญาตให้น�าเครื่องจักรเดิม
มาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าการ
ลงทุนของโครงการ

กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกาย ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.15 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับ
ประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยา
สระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่อง
ส�าอาง)

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา 
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

กิจการผลิตสิ่งของจากเย่ือหรือกระดาษ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ
หรือกระดาษ เช่น กล่อง
กระดาษ

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หมวด 7 กิจกำรบริกำรและสำธำรณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร 
สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและ
บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อส่งออก หรือโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และ
บรรจุของขาออกที่ขนส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต
ท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland 
Container Depot : ICD)

7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบทันสมัย (Distribution 
Center: DC) 

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

ที่ทันสมัย

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย (International 
Distribution Center: IDC)

1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ที่ทันสมัย
3. ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท 

3.2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร 
สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส  

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
2. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 

75 ของพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่  
ให้ก�าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

3. เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
3.1  มาตรฐานของถนนหลัก

• กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง 
เขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
14 เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
ต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้าง
เพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน

• กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้องมีถนน 2 ช่องทาง 
เขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7 
เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้
ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์
จอดฉุกเฉิน

3.2 มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
8.50 เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง

3.3 ระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของ 
น�้าเสีย และการบ�าบัดน�้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้ง
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีบ่อเก็บน�้าทิ้งหลังการบ�าบัด
ด้วย

3.4  ระบบระบายน�้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน�้าฝนโดย
เด็ดขาด

3.5  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และก�าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

3.6  โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก�าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการของส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.7  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น�้าประปาและน�้าใช้ 
โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าไปอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมใช้ ได้เพียงพอ

3.8  ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ 25 ของที่ดินทั้งหมด
หรือตามจ�านวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ให้มีความ
พร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในระยะเวลา  
2 ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

7.9.1.2 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
2. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณี

และเครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด
3. ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ
4. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
5. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ

7.9.1.3 กิจการนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
(Logistics Park)

1. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า
ให้เช่าหรือขาย โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร

2. ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ  
ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot: ICD) หรือ
อยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone)

3. ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการเสรีหรือ
เขตปลอดอากร (Free Zone)

4. ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานี
รถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 
50 ตู้

5. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ

6. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน

7. ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียว ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว 
ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

7.22.1 กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือ 
ท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือ 
ท่องเที่ยว

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

7.22.2  กิจการบริการที่จอดเรือ 
ท่องเที่ยว

ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือ 
บนบก โรงจอดเรือส�าหรับซ่อมบ�ารุงเรือ เป็นต้น

7.22.3 กิจการสวนสนุก 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ

7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลป
วัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลป
หัตถกรรม

ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้าน
บาท

7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 
ล้านบาท และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่

2. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ

3. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถอย่างละไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 ของที่ดินทั้งหมด

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 1. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 
ล้านบาท

2. ต้องจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ

1. ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 25,000 ตาราง
เมตร

2. ต้องมีห้องส�าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า

7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 1. ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัด และฟื้นฟูสุขภาพ 
2. ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพัก

ค้างคืนส�าหรับผู้มาใช้บริการ

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ส�าหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

ประเภทกิจการเพิ่มเติม เงื่อนไข 

7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า

1. ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2559

2. ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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ส�ำนักงำน บีโอไอ ในภูมิภำค
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
เชียงใหม่
90 ห้อง 108-110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส ปาร์ค 
ถนนมหิดล ต�าบลหายยา อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5329 4100
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล: chmai@boi.go.th

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

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
นครราชสีมา
2112/22 ถนนมิตรภาพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4438 4200
โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล: korat@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
ขอนแก่น
177/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4327 1300-2
โทรสาร 0 4327 1303 
อีเมล: khonkaen@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
ชลบุรี
46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0 3840 4900
โทรสาร 0 3840 4997, 0 3840 4999
อีเมล: chonburi@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
สงขลา
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอุทิศ 1 อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล: songkhla@boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
สุราษฎร์ธานี
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล: surat@boi.go.th

ศูนย์บริการด้านการลงทุน (บีโอไอ-แม่สอด)
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ-ตาก
อาคารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
ถนนสายเอเซีย (แม่สอด-ริมเมย) ต�าบลแม่สอด อ�าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 2553 4711-2
อีเมล:  sez-tak@boi.go.th
เว็บไซต์:  osos.boi.go.th

หน้าถัดไปย้อนกลับ สารบัญ
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จัดทำาโดย โดยความร่วมมือกับ

กระทรวงมหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรมสรรพากร

สถำนที่ติดต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222 
อีเมล: head@boi.go.th
เว็บไซต์: www.boi.go.th

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

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

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 
ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
โทรศัพท์ 037 425 353 โทรสาร 037 425 353 
อีเมล: sakaeo-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
165 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลน�้าน้อย อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์ 074 211 253 โทรสาร 074 211 904 
อีเมล: songkhla-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โทรศัพท์ 042 614 777 โทรสาร 042 614 777 
อีเมล: mukdahan-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด 
ถนนราษฎร์นิยม ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 
โทรศัพท์ 039 511 282 โทรสาร 039 511 282 
อีเมล: trat-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
ถนนมิตรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 
โทรศัพท์ 042 990 462 โทรสาร 042 990 462 
อีเมล: nongkhai-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เชิงสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
โทรศัพท์ 042 532 888-90, 094 546 4946, 085 007 6990 
โทรสาร 042 532 888-90
อีเมล: nakhonphanom-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 053 150 181 โทรสาร 053 150 181 
อีเมล: chiangrai-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต�าบลปากแพรก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
โทรศัพท์ 034 512 399 โทรสาร 034 512 208 
อีเมล: kanchanaburi-sez@moi.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 37 ศูนย์ราชการ 
หมู่ที่ 9 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
โทรศัพท์ 073 532 026 โทรสาร 073 532 024 
อีเมล: narathiwat-sez@moi.go.th

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

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

ย้อนกลับ สารบัญ
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