รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กุมภาพันธ์ 2560)
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สศช.

ความสาคัญ : เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาค
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ชายแดน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้
1. การกาหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พื้นที่
1.1 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ (กนพ.) ที่ 1/2558
ลงวั นที่ 19 มกราคม 2558 เรื่ องก้ าหนดพื้ นที่ เขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะที่ 1
ในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา
1.2 ออกประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 เรื่องก้าหนดพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี
2. การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน
2.1 การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
1) การลงทุ น และการขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภายใต้ ม าตรการส่ ง เสริ ม
การลงทุนของส้านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน (สกท.) ขณะนี้เอกชน
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน ได้แล้ว โดยในช่วง 1 มกราคม 2558 –
31 มกราคม 2560 มีผู้ขอรับการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จานวน 43 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 8,741.66 ล้านบาท ผ่าน
การอนุมัติแล้ว 31 โครงการ เงินลงทุนรวม 6,457.66 ล้านบาท ประกอบด้วย
ตาก
: อาทิ ชุ ด ชั้ น ใน-ยกทรง-เสื้ อ โค้ ท เสื้ อ ผ้ า ส้ า เร็ จ รู ป กางเกงยี น ส์
เครื่องกลึงอัตโนมัติ-เฟืองส่งก้าลังเครื่องจักรกลการเกษตร-รถยนต์
สามล้อบรรทุก-รถกึ่งพ่วง-ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ คอนเทนเนอร์ และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สระแก้ว : อาทิ บรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิตอาหารสัตว์
หนองคาย : อาทิ คอนเทนเนอร์ Pallet ของใช้ และถุงร้อน/ถุงหูหิ้ว
สงขลา : น้้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ตราด
: Ridley Shrimp Feed Premix with Novacq TM และ
ถุงร้อน/ถุงหูหิ้ว
เชียงราย : ยางเครป
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กาญจนบุรี : Aqua feed และอาหารสัตว์บก
มุกดาหาร : อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง
2) ผู้ลงทุนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ขณะนี้การคัดเลือก
ผู้ลงทุนพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยกรมธนารักษ์ ได้ผู้ลงทุน
แล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ้ากัด (มหาชน) วงเงินลงทุน 3,001 ล้านบาท
เพื่ อพั ฒนาเป็ นเมื องศูนย์ กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ อาหารปลอดภัย และ
บริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร
3) การขอรับสินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่หรือขยายกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน้ า เข้ า แห่ ง ประเทศไทย (ธสน.) ให้ การอนุ มั ติ
สินเชื่อแล้ว จ้านวน 22 ราย รวมวงเงิน 1,371 ล้านบาท
2.2 มาตรการส่งเสริมการลงทุน
1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย สกท. มีดังนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ 4/2557 ลงวันที่
18 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยได้ก้าหนดสิทธิประโยชน์ส้าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) กรณี
เป็นประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 และ (2) กรณี
เป็นกิจการเปูาหมายตามที่ กนพ. ก้าหนดและตั้ง ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
(2) ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่องนโยบาย
ส่ ง เสริม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด ตราด ตาก
มุกดาหาร สงขลา และสระแก้ว เพื่อก้าหนดกิจการเปูาหมายในการให้
การส่ งเสริมการลงทุ น ของโครงการที่ตั้ ง ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษ
แต่ละจังหวัด และประกาศ กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2558 เรื่อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กิ จการเป้ า หมายในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
พิเศษจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา เพื่อเพิ่มเติม
กิจการเปูาหมาย 10 ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ส้าหรับ
โครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด
(3) ประกาศ กกท. ที่ 12-16/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด
กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส และหนองคาย เพื่อก้าหนด
กิจการเปูาหมายที่ให้การส่งเสริมการลงทุนส้าหรับ โครงการที่ตั้งในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด และประกาศ กกท.ที่ 1-4/2559
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ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และ
หนองคาย เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม กิ จ การเปู า หมายที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ส้าหรับโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละจังหวัด
(4) ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสาหรับ
SMEs เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนของ SMEs ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ เงินลงทุนขั้นต่้าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
อนุญาตให้น้าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(5) ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ด้ า นการลงทุ น (OSS) ในพื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ระยะที่ 1 และ 2 รวม 10 พื้ น ที่ (ตาก มุ ก ดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม หนองคาย และ
นราธิวาส) เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน OSOS
ของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่อาคารจามจุรีสแควร์
2) มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยกระทรวงการคลัง
(1) กรมสรรพากร : มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ
20 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ส้าหรับ
กิ จ การทั่ ว ไปที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(2) กรมศุลกากร : ประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2558 เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร
ในพื้น ที่ เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ ซึ่ งมี ส าระส้ า คั ญ เช่ น ลดจ้ า นวน
เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นของผู้ ข อจั ด ตั้ ง คลั ง สิ น ค้ า ทั ณ ฑ์ บ นทั่ ว ไปจากเดิ ม
10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท หรือตามที่อธิบดีเห็นควร และให้ผู้ขอ
จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร รวมถึงการประกอบกิจการใน
เขตปลอดอากร ยื่ น ค้ า ขอจั ด ตั้ ง ได้ ที่ส้ า นั ก งานศุ ล กากรภาคหรื อ ด่ า น
ศุลกากรที่ก้ากับดูแลพื้นที่ เป็นต้น
3) มาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดย ธสน. ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ การลงทุ น ใน
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โดยยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มจั ด การเงิ น กู้ แ ละได้ รั บ วงเงิ น
หมุนเวียนระยะสั้นเพิ่ม มีระยะเวลาปลอดการช้าระเงินคืนเงินต้น 2 ปี ระยะเวลา
ผ่อนช้าระคืนเงินกู้สูงสุด 15 ปีและ โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษในปีที่ 1 เท่ากับ Prime
Rate - 2.50% ต่อปี ปีที่ 2-8 เท่ากับ Prime Rate - 1.50% ต่อปีและปีที่ 9-15
เท่ากับ Prime Rate -1.00% ต่อปี
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3. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับอย่างถูกกฎหมาย
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท้างานในลักษณะไป-กลับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อย่างถูกกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งช่วย
ลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดระบบดังกล่าวด้าเนินการโดยกระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กระทรวงแรงงาน ด้าเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง ก้ า หนดท้ อ งที่ สั ญ ชาติ ประเภท หรื อ
ลัก ษณะงาน ช่ วงระยะเวลาหรื อฤดู กาล หรือ เงื่ อ นไขที่ ค นต่ างด้ าวอาจขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าวเมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2558
(2) คู่มือการออกใบอนุญาตทางานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ
หรือตามฤดูกาล เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมี
ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
(3) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
ปัจจุบันแรงงานกัมพูชาและเมียนมา สามารถเข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้
แล้ว โดยมีแรงงานกัมพูชาได้รับอนุญาตให้ท้างานในสระแก้ว จ้านวน 8,474 คน
และตราด จ้านวน 1,085 คน และมีแรงงานเมียนมาที่จะเข้ามาท้างานในลักษณะ
ไป-กลับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 429 คน และกาญจนบุรี จ้านวน 7 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2559)
(4) เร่งรัดพัฒนาฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อให้มีความสามารถสอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2559 ด้าเนินการแล้ว 15,000 คน มีการ
ส่ ง เสริม ให้ ส ถานประกอบการฝึ ก อบรมให้ แ รงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ท้างานในพื้นที่
3.2 กระทรวงมหาดไทย : ประกาศ เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสาหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ก้าหนดให้บัตรผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการข้าม
แดนระหว่างไทย-เมียนมา ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา เป็นเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
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เดินทางส้าหรับการขออนุญาตท้างานตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการท้างานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยก้าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ
ด้าเนินการ รวมถึงจ้านวนแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาท้างานให้สอดคล้องกับความต้องการใน
แต่ละพื้นที่
3.3 กระทรวงการต่างประเทศ : เจรจาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) แทนหนังสือเดินทาง
ในการขออนุญาตท้างาน โดยขณะนี้ ไทย-กัมพูชาได้ลงนามในความตกลงแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 และ ไทย-เมียนมาได้ลงนามในความตกลงแล้วเมื่ อวันที่
24 มิถุนายน 2559 และ อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามผลการพิจารณาร่างความตกลง
ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว เพื่อให้แรงงานลาวสามารถเข้ามาท้างานใน
ลักษณะไป-กลับอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วย
3.4 กระทรวงสาธารณสุข : กาหนดเงื่อนไขให้แรงงานต่างด้าวทุกรายต้องตรวจสุขภาพ
อย่ างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง โดยสถานบริ ก ารของรั ฐ และต้ อ งมี ประกั น สุ ข ภาพในช่ ว ง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่อนุญาตให้ท้างานอยู่ในประเทศไทย และด้าเนินการ
ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ในการตรวจสุขภาพ
และประกันสุขภาพคนต่างด้า ว ซึ่งก้าหนดอัตราค่าบริการการตรวจสุขภาพและ
ประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในกลุ่มเปูาหมาย
(2) จัดท้ายุทธศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.5 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง : จัดท้าโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
(E-FINGERPRINT) ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ 18 ด่านตรวจคนเข้าเมืองรวม
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเตรียมการรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของบัตรผ่านแดน บัตรสีชมพู (ใบอนุญาตท้างานของแรงงาน
ต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (ไม่มีพาสปอร์ต)) และสมาร์ทการ์ด)
4. การจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ
4.1 การจัดหาที่ดินของรัฐเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เรื่อง
การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ถอนสภาพที่ดินของรัฐ
เพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 โดยมีการด้าเนินงานดังนี้
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(1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พื้นที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 จ้านวน 1,346-0-77 ไร่
แปลงที่ 2 จ้านวน 836-2-87 ไร่ อยู่ระหว่างด้าเนินการออกโฉนด โดยสามารถ
รวบรวมที่ดินได้ประมาณร้อยละ 94
(2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 จ้านวน 525-3-00 ไร่
แปลงที่ 2 จ้านวน 660-2-23 ไร่ ออกโฉนดให้กรมศุลกากรใช้เป็นพื้นที่ CIQ และให้
กนอ.เช่า
(3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร พื้นที่ 2 แปลงรวม 1,085-2-57 ไร่ ออก
โฉนดแล้ ว และกรมธนารั กษ์ อยู่ร ะหว่า งพิ จารณาหลั ก เกณฑ์ และเงื่อ นไข
การประมูลเพื่อให้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น
(4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด พื้นที่จ้านวน 888-2-72 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และ
กรมธนารักษ์ได้ให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ้ากัด (มหาชน) เช่าที่ดินราชพัสดุ
ในพื้นที่พัฒนาแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
(5) เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสงขลา พื้ น ที่ 2 แปลงรวม 1,196-2-20 ไร่
อยู่ระหว่างตรวจสอบการออกโฉนด
(6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย พื้นที่จ้านวน 718-0-35.8 ไร่ ออกโฉนด
แล้ว และกรมธนารักษ์อยู่พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลเพื่อให้ดึงดูด
นักลงทุนมากขึ้น
4.2 การจั ด หาที่ ดิ น ของรัฐ เพื่อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ระยะที่ 2
(นราธิวาส นครพนม เชียงราย และกาญจนบุรี) รวมประมาณ 11,957 ไร่ โดยมีค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ในการจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยให้ถอนสภาพที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็น
พื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และกาญจนบุรี ส้าหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายอยู่ระหว่างด้าเนินการถอนสภาพที่ดินเพื่อให้กรมธนารักษ์ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และด้าเนินการให้เอกชน หรือ กนอ. เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ ส้าหรับที่ดิน
เอกชนในนราธิวาส กนอ. เป็นผูพ้ ิจารณาจัดซื้อที่ดิน
4.3 ระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุใน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสงขลา ตาก สระแก้ ว มุ ก ดาหาร และหนองคาย
ก้าหนดให้มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี มีการก้าหนด
หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ล งทุ น และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เสนอการลงทุ น รวมทั้ ง กรอบ
ระยะเวลาการด้าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
117 วัน
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4.4 อัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ดังนี้ (1) อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี
สงขลา 40,000 บาท ตาก 36,000 บาท สระแก้ว 32,000 บาท ตราด มุกดาหาร และ
หนองคาย 24,000 บาท โดยให้ปรับปรุงเพิ่มร้อยละ 15 ทุก 5 ปี ส้าหรับอัตราค่าเช่า
ของ กนอ. ให้ ส่ ว นลดร้ อ ยละ 30 ตามระเบี ย บกรมธนารั ก ษ์ ที่ ใ ช้ กั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
(2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/ไร่/50 ปี สงขลา 300,000 บาท ตาก 250,000 บาท
สระแก้ว 225,000 บาท ตราด มุกดาหาร และหนองคาย 160,000 บาท ภาคเอกชน
และ กนอ.ใช้อัตราเดียวกัน โดยสามารถช้าระครั้งเดียว ณ วันจัดให้เช่า หรือผ่อนจ่าย
โดยยกเว้นการช้าระใน 5 ปีแรก (ปีที่ 1-5) แล้วผ่อนช้าระในปีที่ 6-10 (5 ปี) ทั้งนี้ อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตราตลาด
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ตามที่
ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2559 พบว่ า โครงการที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณ ปี 2559 สามารถด้าเนินการได้ตามแผนงาน สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้
5.1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(1) การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด อยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายที่ดินและออก พรฎ.
เวนคืนที่ดิน ควบคู่กับการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ มีพื้นที่ที่ด้าเนินการจัดซื้อแล้ว ร้อย
ละ 62.71 ในส่วนงานอาคารผู้โดยสาร และลานจอดเครื่องบิน อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ก้าหนดแล้วเสร็จปี 2561 ส้าหรับงานต่อเติมความยาวทางวิ่งเป็น 2,100
เมตร ได้รับงบประมาณปี 2560
(2) ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก – แม่สอด อยู่ระหว่างก่อสร้าง ตอน 3 ผลงาน
ร้อยละ 24 ก้าหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 และตอน 4 ผลงานร้อยละ 0.7
ก้าหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
(3) ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2 ระยะทาง 21.40
กม. (ฝั่งไทย 17.25 กม.) มีความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50 ก้าหนดแล้วเสร็จ
เดือนกันยายน 2560
(4) โครงการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรแม่ ส อด แห่ ง ที่ 2 คณะอนุ ก รรมการด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้เห็นชอบในหลักการพื้นที่ 237 ไร่ ที่จะพัฒนาด่านศุลกากร
แห่งใหม่บนทางหลวงแผ่นดินสาย 130 (ถนนสายใหม่) ใกล้สะพานข้ามแม่น้าเมย
แห่งที่ 2 และพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ปัจจุบันกรมศุลกากร
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2561 เพื่อช่วยเหลือค่าที่ดิน
ผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ
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5.2 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
(1) โครงการทางหลวงอรั ญ ประเทศ-ชายแดนไทย/กั ม พู ช า (บ.หนองเอี่ ย นสตึ ง บท) กรมศิ ล ปากรส้ า รวจพบโบราณสถานในแนวเส้ น ทาง ขณะนี้
กรมทางหลวงได้ปรับแก้แนวเส้นทาง และอยู่ระหว่างจัดท้า EIA
(2) โครงการปรับ ปรุง ทางรถไฟช่ ว งชุ ม ทางแก่ ง คอย-คลองสิ บ เก้ า -สุ ด สะพาน
คลองลึก (รวมสะพานข้ามคลองลึก) การรถไฟแห่งประเทศไทยด้าเนินการ
ปรับปรุงทางในส่วนของฝั่งไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเหลืองานก่อสร้าง Missing
Link ฝั่งกัมพูชา (ปอยเปต-คลองลึก) ส้าหรับการเจรจาเปิดการเดินรถระหว่าง
ประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่างความตกลงส่งให้ฝุายกั มพูชาพิจารณา
แล้ว โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปและลงนามสัญญาร่วมกันได้ในช่วงต้นปี 2560
(3) โครงการพั ฒ นาด่ า นศุ ล กากรอรั ญ ประเทศ (บ้ า นหนองเอี่ ย น-สตึ ง บท)
กรมทางหลวงอยู่ระหว่ า งจั ด กรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน และเตรี ย มพื้ นที่ ก่ อ สร้ างอาคาร
ส้านัก งาน CIQ พร้อมกับการเวนคืนที่ดิ นก่อสร้างทางหลวงอรั ญประเทศชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)
5.3 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ด่านศุลกากรสะเดา อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ก้าหนดแล้วเสร็จ
พฤษภาคม 2562 และปรับปรุงด่านศุลกากร (เดิม) ก้าหนดแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2560
5.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ 2 ผลงาน
ร้อยละ 10 และตอนที่ 3 ผลงานร้อยละ 0.15
5.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสิ น ธุ์ -บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้ )
ตอน 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ และตอน 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 0.1 ก้าหนด
แล้วเสร็จเดือนมกราคม 2562
5.6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
ทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
5.7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ทางหลวงหมายเลข 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5.8 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
(1) ทางเลี่ย งเมืองเชี ยงรายด้านตะวั นตก อยู่ร ะหว่ างก่อสร้าง ผลงานร้ อยละ 7
ก้าหนดแล้วเสร็จ 13 มกราคม 2561

8

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กุมภาพันธ์ 2560

(2) ทางหลวงหมายเลข 1290 อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ ตอน 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ผลงานร้อยละ 7 ก้าหนดแล้วเสร็จ 18 มิถุนายน 2561
5.9 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
ด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่า จะเสร็จเดือนกรกฎาคม
2561
5.10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อยู่ระหว่างปรับปรุงด่านฯ คาดว่าจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
2561
6. แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2561 อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส้าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการฯ จ้านวน 6,168 ล้านบาท และ 3,305 ล้านบาท
ตามล้าดับ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ด่านศุลกากรและการผ่านแดน
C.I.Q. (Customs Immigration Quarantine) การสาธารณสุข ระบบประปา การผังเมืองและ
ผั ง ระบายน้้ า การจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน การส่ ง เสริ ม การค้ า
การลงทุน เป็นต้น
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รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก
การดาเนินงาน
สิทธิประโยชน์
สาหรับกิจการ
เป้าหมาย และการ
จัดตั้ง OSS ด้านการ
ลงทุน
การจัดหาที่ดินของ
รัฐ

รายละเอียด

- ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 ส่งเสริมการลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 13 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
- ประกาศกกท. ที่ 18/2558 เพิม่ 10 ประเภทกิจการ
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 2 แห่ง ณ ศูนย์ด้ารง
ธรรมจังหวัดตาก และเทศบาลนครแม่สอด
- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เพิกถอนที่ดินราชพัสดุ ต.
ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก แปลงที่
1 : 1,346–0–77 ไร่ และแปลงที่ 2 : 836–2–87 ไร่
อยู่ระหว่างด้าเนินการออกโฉนด
- มีราษฎรยื่นคัดค้าน 5 ราย (7 แปลง 97 ไร่) อยู่ระหว่าง
เจรจา
OSS ด้านแรงงาน - เปิดให้บริการ 2 แห่ง ณ ส้านักงานจัดหางาน
อ.แม่สอด และส้านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จ.ตาก ถ.สายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) อ.แม่สอด
- ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้าม
แดนไทย-เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า)
- ทย. 1 โครงการ(ที่ดินสนามบินน้้า แม่สอด)
- ทล. 2 โครงการ (ทล. 12 ตอน 3, ตอน 4 และสะพาน
คมนาคมขนส่ง
ข้ามแม่น้าเมย แห่งที่ 2 พร้อมทางเลี่ยง)
- ทย. 2 โครงการ (งานอาคารผู้โดยสารและทางขับ ลาน
จอดสนามบินแม่สอด)
- สตม. 2 โครงการ(ระบบตรวจหนังสือผ่านแดน ระบบPIBIC)
ด่านศุลกากร/ระบบ - ศก. 1 โครงการ(ด่านแม่สอด 2)
การผ่านแดน
- วก. 1 โครงการ (ซื้อครุภัณฑ์ด่านพืช)
- ปศ. 1 โครงการ (ซื้อครุภัณฑ์ด่านปศุสัตว์)
อุตสาหกรรม
- กนอ. 1 โครงการ(EIA นิคมแม่สอด สระแก้ว สะเดา)
สาธารณูปโภค
- กปภ. 3 โครงการ (ขยายการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาแม่สอด)
- ชป. 1 โครงการ (อ่างเก็บน้้าห้วยแม่สอด)
- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูา ระยะที่ 1
จ.ตาก จ.สระแก้วจ.มุกดาหาร จ.สงขลา จ.หนองคาย)

สถานะ/ความก้าวหน้า
- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 จ้านวน
23 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,625.88
ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว 19
โครงการ เงินลงทุนรวม 3,401.88 ล้านบาท
- ราษฎรอยู่ในพื้นที่ 87 ราย 109 แปลง
อยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรอง
- ปัจจุบันเจรจาได้ 82 ราย (102 แปลง)
เนื้อที่ประมาณ 1,702-2-95.2 ไร่
- ประมาณการค่าขนย้าย ค่าชดเชย
สิ่งปลูกสร้าง และค่าชดเชยพืชอาสิน
เป็นเงิน 438 ล้านบาท
- เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงาน
เมียนมาในลักษณะไป-กลับ โดย
สามารถพ้านักได้เป็นเวลาไม่เกิน
30 วัน
F/S EIA Detail Design
เจรจาซื้อขายที่ดิน
ก่อสร้าง
หาผู้รับจ้าง
จัดหาที่ดิน
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ก้าลังศึกษา
ก่อสร้าง
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ประเภท
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว
รายละเอียด

สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขต
สาหรับกิจการ
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
เป้าหมาย และ
- ประกาศกกท. ที่ 20/2558 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมาย
การจัดตั้ง OSS ด้าน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 ประเภท
การลงทุน
กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว
การจัดหาที่ดิน
- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรื่อง การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์พิเศษ โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐ
ต.บ้านปุาไร่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
2 แปลง แปลงที่ 1 : 525–3–00 ไร่ และแปลงที่ 2 :
660–2–23 ไร่

สถานะ/ความก้าวหน้า
- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ณ วันที่ วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 59
จ้านวน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม
1,362.75 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว
3 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,278.75 ล้านบาท

- กรมธนารักษ์อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้
พื้นที่ก่อสร้าง CIQ แล้ว
- กนอ. เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์แล้ว (18
ก.พ.59) ระยะเวลาเช่า 50 ปี
- กนอ. จัดท้ารายงาน EIA และออกแบบ
รายละเอียดแล้วเสร็จ และรายงาน EIA
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
- การเชิญชวนนักลงทุน ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจ
เข้ามาติดต่อลงทุนแล้ว
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงานเปิดให้บริการ ณ อาคารเลขที่ 55/283 - เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชา
ต.ปุาไร่ อ.อรัญประเทศ(ตลาดอินโดจีน)
ในลักษณะไป-กลับได้แล้วโดยสามารถ
- ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน พ้านักได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน
ไทย-กัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 11ก.ค. 2558
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 3 โครงการ (อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา
บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)
- ทล.348 อรัญประเทศ-แก้วเพชรพลอย และ ทล.37 F/S EIA Detail Design
ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ
คมนาคมขนส่ง
- ทช. 1 โครงการ (ทล. 348-บ้านปุาไร่)
จัดหาที่ดิน
- ทช. 2 โครงการ (แยก ทล. 33-ด่านบ้านคลองลึก,
ทางต่างระดับถนนสายแยก 33-ด่านบ้านคลองลึก) ก่อสร้าง
- รฟท. 1 โครงการ (ปรับปรุงทางรถไฟชุมทางแก่งคอยคลองสิบเก้า-สุดสะพานคลองลึก แล้วเสร็จ ก.พ. 59)
- ศก. 1 โครงการ (ปรับปรุงอาคารด่านคลองลึก
ประกวดราคา
ระบบ C.I.Q)
ด่านศุลกากร/ระบบ - ศก. 2 โครงการ (ด่านหนองเอี่ยน-สตึงบทด่าน
จัดหาที่ดิน
การผ่านแดน
บ้านปุาไร่-โอเนียง)
- สตม. 1 โครงการ (พัฒนาช่องตรวจหนังสือเดินทาง) ก่อสร้าง
- วก. และ ปศ. โครงการเดียวกับ จ.ตาก
- กนอ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)
F/S EIA Detail Design
อุตสาหกรรม
- กนอ. 1 โครงการ(จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม)
เตรียมการก่อสร้าง
- กปภ. 2 โครงการ (ปรับปรุงขยาย กปภ.อรัญประเทศ) หาผู้รับจ้าง
สาธารณูปโภค
- กฟภ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)
ก่อสร้าง

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา
รายละเอียด

สถานะ/ความก้าวหน้า

สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 ส่งเสริมการลงทุนใน
- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
สาหรับกิจการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 6 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
เป้าหมาย และการ - ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 เพิ่มเติมกิจการ
จ้านวน 4 โครงการ เงินลงทุนรวม
จัดตั้ง OSS ด้านการ เปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอีก 10 1,529.5 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว
ลงทุน
ประเภทกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขต 2 โครงการ เงินลงทุนรวม 712.5 ล้านบาท
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 2 แห่ง ณ
ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดสงขลาและศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11(อ.หาดใหญ่)
การจัดหาที่ดิน
- พื้นที่แปลง สข.1219 (629-2-12 ไร่) และ พื้นที่
- พื้นที่แปลง สข.1219 (629-2-12 ไร่) มี
แปลง สข.1220/1221 (440-0-09 ไร่) รวม 1,196ผู้บุกรุกทั้งสิ้น 28 ราย พร้อมออกจาก
2-20 ไร่
พื้นที่ทงั้ หมด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว
11 หลัง ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่มีบ้าน 8
หลัง มีผู้อยู่อาศัย (พร้อมออก) 9 หลัง
- พื้นที่แปลง สข.1220/1221 (440-0-09 ไร่)มีผู้
บุกรุกทั้งสิ้น 143 ราย พร้อมออกจาก
พื้นที่ 28 รายไม่พร้อมออกจากพื้นที่
35 รายยังไม่พบตัว/ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
80 ราย
- อยู่ระหว่างตรวจสอบการออกโฉนด
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงานเปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์
เลขที่ 121,123 ถนนกาญจนวนิชต้าบลสะเดา
อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 2 โครงการ (ทล. 4-ด่านสะเดา 2, มอเตอร์เวย์
หาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย)
F/S EIA Detail Design
คมนาคมขนส่ง - รฟท. 1 โครงการ (ทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่)
- ทช. 1 โครงการ (สข. 1027-ปาดังเบซาร์)
ก่อสร้าง
- ศก. 1 โครงการ (อาคารด่านปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2) ประกวดราคา
- ศก. 4 โครงการ (ด่านสะเดาแห่งใหม่, ด่านพรมแดน
ด่านศุลกากร/ระบบ สะเดาขาออก, อาคารด่านปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ,
อาคารด่านปาดังเบซาร์ เพิ่มเติม)
การผ่านแดน
ก่อสร้าง
- อย. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านอาหารและยา
ปาดังเบซาร์)
- วก. และ ปศ. โครงการเดียวกับ จ.ตาก
อุตสาหกรรม
- กนอ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)
ก้าลังศึกษา
สาธารณูปโภค
- ชป. 1 โครงการ (เพิ่มประสิทธิภาพอ่างฯสะเดา)
- กปภ. 2 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ก่อสร้าง
ภูมิภาคสะเดา)
- กฟภ.1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กุมภาพันธ์ 2560

4)
ประเภท

13

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด
รายละเอียด

สถานะ/ความก้าวหน้า

สิทธิประโยชน์สาหรับ - ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 ส่งเสริมการลงทุนใน
- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
กิจการเป้าหมาย และ เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 4 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
การจัดตั้ง OSS ด้าน - ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 เพิ่มเติมกิจการ
จ้านวน 2 โครงการ เงินลงทุนรวม
การลงทุน
เปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด อีก 8 266.6 ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้ว 1
ประเภทกิจการ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดใน
โครงการ เงินลงทุนรวม 182.6 ล้านบาท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ด้ารง
ธรรมจังหวัดตราด
การจัดหาที่ดิน
- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เพิกถอนที่ดินของรัฐ - กรมธนารักษ์ได้ผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราช
ต.ไม้รูดอ.คลองใหญ่ จ.ตราด
พัสดุแล้ว คือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์
- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด
เฟค จ้ากัด (มหาชน)
รวม 888–2–72 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และมีเอกชน - กนพ. เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาขยะ
1 ราย ส่งข้อเสนอการลงทุน
มูลฝอยในที่ราชพัสดุเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตราด (บริเวณชุมชนไม้รูด)
และโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดระบบก้าจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร
ต.ไม้รูด วงเงินรวม 49.66 ลบ.
OSS ด้านแรงงาน
- OSS แรงงานเปิดให้บริการ ณ อาคารเลขที่ 5/37- - เปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงาน
5/38 หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
กัมพูชาในลักษณะไป-กลับได้แล้วโดย
สามารถพ้านักได้เป็นเวลา
ไม่เกิน 30 วัน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 3 ตอน 4)
F/S EIA Detail Design
- ทช. 1 โครงการ (ถนน 4 เลนเข้าท่าเรือคลองใหญ่)
- ทล.1 โครงการ(ทล. 3 ตอน 3)
หาผู้รับจ้าง
คมนาคมขนส่ง
- ทช. 1 โครงการ (สาย ก 1 ข และค1 ผังเมืองรวม จัดหาที่ดิน
ตราด)
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 3 ตอน 2)
ก่อสร้าง
- ทช. 1 โครงการ (ถนนเข้าท่าเรือคลองใหญ่)
ด่านศุลกากร/ระบบ - สตม.2 โครงการ(อาคารที่ท้าการอาคารที่พักอาศัย) หาผู้รับจ้าง
การผ่านแดน
- ศก. 2 โครงการ (ลานตรวจคอนเทนเนอร์ ลานตรวจ จัดหาที่ดิน
สินค้าโครงสร้างเหล็กรางระบายน้้า
- วก. และ ปศ. โครงการเดียวกับ จ.ตาก
ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
- กปภ. 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ก่อสร้าง
ภูมิภาคคลองใหญ่)
- กฟภ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร
ประเภท

รายละเอียด

สถานะ/ความก้าวหน้า

สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 3/2558 ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ - มีโครงการขอรับการส่งเสริม
สาหรับกิจการ
มุกดาหาร 5 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
การลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. –
เป้าหมาย และการ - ประกาศ กกท. ที่ 19/2558 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนา 31 ธ.ค. 59 จ้านวน 5 โครงการ
จัดตั้ง OSS ด้าน
เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร อีก 10 ประเภทกิจการ ที่จะได้รับสิทธิ เงินลงทุนรวม 915.5 ล้านบาท
ผ่านการอนุมัติแล้ว 3 โครงการ
การลงทุน
ประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เงินลงทุนรวม 381.5 ล้านบาท
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
มุกดาหาร
การจัดหาที่ดิน
- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เพิกถอนที่ดินของรัฐ
- อยู่ระหว่างการด้าเนินการสรรหา
ต.ค้าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
นักลงทุน
- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แปลงรวม
- เสนอ กนพ. ให้ความเห็นชอบ
1,085-2-57 ไร่ ออกโฉนดแล้ว
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้พัฒนา
พื้นที่
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงาน เปิดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
- กต. อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการ
มุกดาหาร และอาคารเลขที่ 83/5 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล (กม.1)
พิจารณาร่างความตกลงว่าด้วย
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
การข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.
- การติดตามผลการพิจารณาลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ลาว
ไทย-สปป.ลาว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 2 โครงการ (ทล. 12 กาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวง 12 บ้าน
นาไคร้ ตอน 2, ทล. 212 หว้านใหญ่-ธาตุพนม)
- รฟท. 1 โครงการ (ทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ดมุกดาหาร-นครพนม)
คมนาคมขนส่ง
- ทช. 1 โครงการ (ง 2 และ ง 3 ผังเมืองรวมมุกดาหาร)
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 12 กาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวง 12 บ้าน
นาไคร้ ตอน 1)
ด่านศุลกากร/
- ศก. 1 โครงการ (สิ่งอ้านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ระบบการผ่านแดน ด่านศุลกากร มุกดาหาร)
- วก. และ ปศ. โครงการเดียวกับ จ.ตาก
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
- กปภ. 2 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
มุกดาหาร)
- กฟภ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)

F/S / EIA / Detail Design
จัดหาที่ดิน
ก่อสร้าง
ก่อสร้าง

ก่อสร้าง

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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6) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย
ประเภท
รายละเอียด
สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 ก้าหนดประเภทกิจการเปูาหมาย - มีโครงการขอรับการส่งเสริม
สาหรับกิจการ
และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขต
การลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. เป้าหมาย และการ เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ประเภทกิจการ
31 ธ.ค. 59 จ้านวน 2 โครงการ
จัดตั้ง OSS ด้าน - ประกาศ กกท. ที่ 4/2559 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนา
เงินลงทุนรวม 385.83 ล้านบาท
การลงทุน
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย อีก 5 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
อนุมัติแล้ว 1 โครงการ
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
เงินลงทุน 301.83 ล้านบาท
หนองคาย
การจัดหาที่ดิน
- ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เพิกถอนที่ดินของรัฐ
- อยู่ระหว่างการด้าเนินการสรรหา
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
นักลงทุน
- ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายรวม
- เสนอ กนพ. ให้ความเห็นชอบ
718-0-35.8 ไร่ ออกโฉนดแล้ว และอยู่ระหว่างด้าเนินการสรร
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้พัฒนา
หาคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่
พื้นที่
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงาน เปิดให้บริการ ณ ศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดหนองคาย - กต. อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการ
- การติดตามผลการพิจารณาลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน พิจารณาร่างความตกลงว่าด้วย
ไทย-สปป.ลาว
การข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.
ลาว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 2 โครงการ (ทล. 211 แยกสาย 2 บ้านหนองสองห้อง-อ.
ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ , ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ตะวันออก)) F/S EIA Detail Design
- รฟท. 1 โครงการ (ทางคู่ขนานขอนแก่น-หนองคาย)
คมนาคมขนส่ง
- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้า)
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 1)
ก่อสร้าง
- ทช. 1 โครงการ (สาย ก ผังเมืองรวมหนองคาย)
ด่านศุลกากร/
- ศก. 2 โครงการ (ด่านพรมแดนหนองคาย, ด่านศุลกากรและ ก่อสร้าง
ระบบการผ่านแดน ลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อม
สิ่งปลูกสร้างประกอบ)
- วก. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)
- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ หาผู้รับจ้าง
รองรับการเข้าสู่ AEC - ด่านปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย)
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
- ชป. 3 โครงการ (อ่างเก็บน้้าห้วยไฮ, สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้้า บ้านพร้าวใต้, สถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่ง
น้้า บ้านพวก)
ก่อสร้าง
- กปภ. 1 โครงการ (ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
หนองคาย)
- กฟภ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก)

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี
ประเภท
รายละเอียด
สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 12/2558 ก้าหนดประเภทกิจการเปูาหมาย
สาหรับกิจการ
และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขต
เป้าหมาย และการ เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ประเภทกิจการ
จัดตั้ง OSS ด้าน - ประกาศ กกท. ที่ 1/2559 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมายในเขต
การลงทุน
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 13 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ศูนย์ด้ารงธรรม
จ.กาญจนบุรี
- ที่ราชพัสดุ 8,273 ไร่ ที่บ้านน้้าพุร้อน
การจัดหาที่ดิน
ต.บ้านเก่า อ.เมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ของกองทัพบกให้
กรมธนารักษ์ถือกรรมสิทธิ์

- OSS แรงงาน เปิดให้บริการ ณ พื้นที่ศูนย์ราชการ
บ้านพุน้าร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง (เขตพื้นที่ทหาร)
- ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วย
การข้ามแดนไทย-เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 3 โครงการ (ทล. 81 บางใหญ่-บ้านโปุง-กาญจนบุรี , ทล.
81 กาญจนบุรี-บ.พุน้าร้อน , ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี
สะพานข้ามทางรถไฟ+ทางแยกต่างระดับ)
คมนาคมขนส่ง
- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้ากาญจนบุรี)
- รฟท. 1 โครงการ (รถไฟแหลมฉบัง-ทวาย)
- ทล. 1 โครงการ (ทล. 367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี)
ด่านศุลกากร/
- ศก. 1 โครงการ (ด่านศุลกากรจุดผ่านแดนบ้าน
ระบบการผ่านแดน พุน้าร้อน)
- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ AEC ด่านปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)
OSS ด้านแรงงาน

อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค

สถานะ/ความก้าวหน้า
- มีโครงการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. 31 ธ.ค. 59 จ้านวน 2 โครงการ
เงินลงทุนรวม 639.6 ล้านบาท
อนุมัติแล้ว 1 โครงการ
เงินลงทุน 182.6 ล้านบาท
- ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 1 กอง
พลทหารราบที่ 9 ใช้ประโยชน์
พื้นที่
- จังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สรุปความเหมาะสม
ในการใช้ประโยชน์พื้นที่แล้ว
รวม 8,193 ไร่
- มีราษฎรในพื้นที่
- จังหวัดปรับผังการใช้พื้นที่และ
แผนการพัฒนาพื้นที่
- ค้าสั่ง คสช.ที่ 74/2559 ลง
วันที่ 20 ธ.ค.59 เพิกถอน
สภาพที่ดินของรัฐ
- เปิดให้บริการจดทะเบียน
แรงงานเมียนมาในลักษณะไปกลับ โดยสามารถพ้านักได้เป็น
เวลาไม่เกิน 30 วัน

F/S EIA Detail Design
ก่อสร้าง
ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่
ได้รับจัดสรรใหม่
หาผู้รับจ้าง

- วก. 1 โครงการ [ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด่านตรวจพืชและการ ก่อสร้าง
ตรวจสอบสินค้าเกษตร (4 จังหวัด กาญจนบุรี เชียงราย
นราธิวาส และนครพนม)]
- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูารองรับ SEZ)
F/S EIA Detail Design
- กปภ. 2 โครงการ (ขยายการประปาสาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา
และ แผนงานรองรับ SEZ)

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย
ประเภท
รายละเอียด
สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์
- มีโครงการขอรับการส่งเสริมการ
สาหรับกิจการ
ลงทุน ณ วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59
- ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 ก้าหนดประเภทกิจการเปูาหมายและ
เป้าหมาย และการ
เงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ้านวน 1 โครงการ เงินลงทุนรวม
จัดตั้ง OSS ด้านการ เชียงราย 10 ประเภทกิจการ
16 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว
ลงทุน
- ประกาศ กกท. ที่ 2/2559 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อีก 10 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ 4 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์ด้ารง
ธรรมจังหวัดเชียงราย (2) ที่ว่าการอ้าเภอแม่สาย (3) ที่ว่าการ
อ้าเภอเชียงแสน และ(4) ที่ว่าการอ้าเภอเชียงของ
การจัดหาที่ดิน

- ที่สาธารณประโยชน์ “ที่เลี้ยงสัตว์บ้านต้นงิ้ว” เนื้อที่ 531-3-27 - อยู่ระหว่างด้าเนินการออกประกาศ
ไร่ ต.สถาน อ.เชียงแสน
เพิกถอนที่ดินของรัฐ
- ทีร่ าชพัสดุ (โรงงานยาสูบ) เนื้อที่ 870-3-5 ไร่ ต.โปุงผา อ.แม่สาย
- ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อ้าเภอเชียงแสน เนื้อที่ 651-3-52 ไร่
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน (ติดท่าเรือเชียงแสน)
OSS ด้านแรงงาน
- OSS แรงงาน เปิดให้บริการ ณ พื้นที่ศูนย์ด้ารงธรรม ศาลา
- อยูร่ ะหว่างจัดท้าประกาศจังหวัด
กลางจังหวัดเชียงราย
เพื่อเปิดให้บริการ
- ไทยและเมียนมาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย- จดทะเบียนแรงงานเมียนมาใน
เมียนมาแล้วเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2559
ลักษณะไป-กลับ โดยสามารถ
- การติดตามผลการพิจารณาลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้าม
พ้านักได้เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน
แดนไทย-สปป.ลาว
- กต.อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามการ
พิจารณาร่างความตกลงว่าด้วยการ
ข้ามแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ทล. 3 โครงการ (ทางเลี่ยงเมืองเชียงของ , ทล. 1421 เชียงราย- F/S EIA Detail Design
ขุนตาล , ทล.1021 อ.เทิง – อ.ดอกค้าใต้ ตอน 1-2)
- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้าแม่สาย)
- รฟท. 1 โครงการ (เด่นชัย-เชียงราย)
- ทช. 1 โครงการ (สายแยก ทล. 1020-บ.กิ่วแก้ว)
จัดหาที่ดิน
คมนาคมขนส่ง
- ขบ. 1 โครงการ (ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเชียงของ)
- ทล. 2 โครงการ (ทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ด้านตะวันตก และ ทล.
1290 อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ตอน 3)
- ทช. 1 โครงการ (สายแยก ทล. 1098- แยก ทล. 1)
ก่อสร้าง
- จท. 1 โครงการ (ขุดลอกและบ้ารุงรักษาแม่น้าโขงบริเวณสามเหลี่ยม
ทองค้า-ท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2)
- ศก. 2 โครงการ (ด่านแม่สาย , ด่านเชียงแสน)
หาผู้รับจ้าง
- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ AEC ด่านปศุสัตว์แม่สาย, เชียงแสน, เชียงของ)
ด่านศุลกากร/ระบบ
ผ่านแดน
- ศก. 1 โครงการ (ก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของ)
- วก. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ. กาญจนบุรี)
ก่อสร้าง
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูารองรับ SEZ)
F/S EIA Detail Design
- กปภ. 2 โครงการ (แผนรองรับ SEZ สาขาแม่สาย และ เวียง หาผู้รับจ้าง
เชียงของ)

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.
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9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม
ประเภท

รายละเอียด

สถานะ/ความก้าวหน้า

สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 ก้าหนดประเภทกิจการเปูาหมายและ
สาหรับกิจการ
เงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย และการ นครพนม 10 ประเภทกิจการ
จัดตั้ง OSS ด้าน - ประกาศ กกท. ที่ 3/2559 เพิ่มเติมกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนา
การลงทุน
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม อีก 13 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้ บริการ ณ อาคารเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3
การจัดหาที่ดิน
- ที่สาธารณประโยชน์ “โคกภูกระแต”
- ค้าสั่ง คสช.ที่ 74/2559 ลง
เนื้อที่ 2,938-2-47 ไร่ ต.อาจสามารถ อ.เมือง
วันที่ 20 ธ.ค.59 เพิกถอน
 ส่วนราชการขอใช้ 531 ไร่
สภาพที่ดินของรัฐ
 บุกรุก/ด้าเนินคดี 547 ไร่
 พิจารณาพื้นที่ที่ไม่มีการขอใช้และไม่มีการบุกรุก 1,860 ไร่
 มีบ้านเรือน อ่างเก็บน้้า และทางสาธารณะ
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงาน เปิดให้บริการ OSS ด้านแรงงานจัดตั้ง
- กต. อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม
ณ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
การพิจารณาร่างความตกลง
- การติดตามผลการพิจารณาลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้าม
ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่าง
แดนไทย-สปป.ลาว
ไทย-สปป.ลาว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- รฟท. 1 โครงการ (บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม) (โครงการ
เดียวกับ จ.มุกดาหาร)
คมนาคมขนส่ง
- ทช. 2 โครงการ (ถนน สาย ง , สาย ค 3 และ ค 4
ผังเมืองรวมเมืองนครพนม )
- ขบ. 1 โครงการ (ศูนย์การขนส่งชายแดน)
ด่านศุลกากร/
- ศก. 1 โครงการ (ด่านนครพนมแห่งใหม่)
ระบบผ่านแดน
- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ AEC ด่านปศุสัตว์จังหวัดนครพนม)
- วก. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ. กาญจนบุรี)
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค

- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูารองรับ SEZ)
- กปภ. 2 โครงการ (แผนรองรับ SEZ สาขานครพนม และ
ขยาย กภป. นครพนม)
- ชป. 1 โครงการ (ประตูระบายน้้าห้วยบังกอ)

F/S EIA Detail Design
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก่อสร้าง
หาผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง
F/S EIA Detail Design
หาผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง

ส้านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ / สศช.

รายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กุมภาพันธ์ 2560
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10) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส
ประเภท
รายละเอียด
สถานะ/ความก้าวหน้า
สิทธิประโยชน์
- ประกาศ กกท. ที่ 15/2558 ส่งเสริมการลงทุนกลุ่ม
สาหรับกิจการ
กิจการเปูาหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 10
เป้าหมาย และการ ประเภทกิจการประกาศ กกท. ที่ 3/2559 เพิ่มเติม
จัดตั้ง OSS ด้าน
กิจการเปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
การลงทุน
อีก 13 กลุ่มกิจการเปูาหมาย
- OSS ด้านการลงทุนเปิดให้บริการ ณ ส้านักงาน
อุตสาหกรรม
การจัดหาที่ดิน
- จังหวัดเสนอที่ดินเอกชน เนื้อที่ประมาณ 2,277-0- กนอ. ได้ศึกษาความเป็นไปได้ฯ
78.1 ไร่ (เป็นโฉนดที่ดินจ้านวน 8 แปลง) บริเวณ
แล้วเสร็จ โดยพิจารณาศึกษา
ต.ละหาร อ.ยี่งอ และ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
แปลงที่ดินที่อยู่ติดกัน (4 แปลง:
- มติ กนพ. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559
แปลงที่ 1-3 ต.ละหาร อ.ยี่งอ
มอบหมาย กนอ. พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อ รวม 1,183-1-92.7 ไร่ และแปลง 2
ที่ดินเอกชน จ.นราธิวาส
ต.โคกเคียน 546-2-21.2 ไร่) เนื้อที่
รวมประมาณ 1,730 ไร่
- กนอ. พิจารณาจัดซื้อที่ดินเอกชน
OSS ด้านแรงงาน - OSS แรงงาน เปิดให้บริการ ณ ส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง
- ขบ. 1 โครงการ (สถานีขนส่งสินค้านราธิวาส)
ด่านศุลกากร/ระบบ - ศก. 1 โครงการ (ส่วนขยายด่านสุไหงโก-ลก)
ผ่านแดน
- ศก. 3 โครงการ (ปรับปรุงด่านสุไหงโก-ลก ,
สร้างด่านบูเก๊ะตา ระยะที่ 3 และ ปรับปรุงเพิ่มเติม
ด่านบูเก๊ะตา)
- ปศ. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตร
ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ด่านปศุสัตว์
จังหวัดนราธิวาส)
- วก. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ. กาญจนบุรี)
อุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
- กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูารองรับ SEZ)
ขบ. กรมการขนส่งทางบก
ทช. กรมทางหลวงชนบท
ศก. กรมศุลกากร
วก. กรมวิชาการเกษตร
อย. ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กนอ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กฟภ. การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค

F/S EIA Detail Design
F/S EIA Detail Design
ก่อสร้าง
หาผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง
F/S EIA Detail
Design

ทล. กรมทางหลวง
ทย. กรมท่าอากาศยาน
สตม. ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปศ. กรมปศุสัตว์
ชป. กรมชลประทาน
กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย

