
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1



THAILAND SPECIAL Economic Zones2



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร 1

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชายแดน 2
 สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3
 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 3

 กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 สิทธิประโยชน์ส�าหรับมาตรการของกรมสรรพากรกิจการที่ไม่ได้รับ 4

 การส่งเสริมจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 มาตรการทางการเงิน 5
 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร 5
 มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 5
 อตัราค่าธรรมเนยีมการท�างานของคนต่างด้าวนอกจากสาขาอาชีพรบัจ้างท�างานในบ้านและอาชพีกรรมกร 6
 อัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6
 ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 7
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 8
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 9
 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) 10

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559 11

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย 12
 บริษัทจ�ากัด 12
 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 15
 บริษัทมหาชนจ�ากัด 17

การจัดตั้งโรงงาน 18
 รายการเอกสารการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ 18
 ประเภทโรงงานที่ต้องท�าประเมินความเสี่ยง 12 ประเภท 22

โครงสร้างระบบการเงินไทย 23
 จ�านวนและขนาดสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ส�าคัญ ณ สิ้นปี 2557 23
 ยอดคงค้างสินเชื่อ รวมทั้งระบบจ�าแนกตามกลุ่มสถาบันการเงินพาณิชย์ 24
 เงินส�ารองระหว่างประเทศ  24
 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคาร  25

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 26
 อัตราค่าไฟฟ้า 26
 อัตราค่าน�้าประปาพื้นที่ทั่วประเทศ 27
 อัตราค่าตอบแทน : อัตราค่าจ้างแรงงานรายเดือนของบุคลากร 28

 ตามวุฒิการศึกษาต่างๆ รวมค่าประกันสังคม

สารบัญ



THAILAND SPECIAL Economic Zones4

หน่วยงานสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29
 ส่วนกลาง 29
 ส่วนภูมิภาค 30

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 31
 ตาก 32
 สระแก้ว 36
 มุกดาหาร 40
 สงขลา 44
 ตราด 48

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 51
 หนองคาย 52
 เชียงราย 56
 นครพนม  62
 กาญจนบุรี 66
 นราธิวาส 70

ภาคผนวก 1 บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่มกิจการ 73
 หมวด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 73
 หมวด 2 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 74
 หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 74
 หมวด 4 การผลิตเครื่องเรือน 75
 หมวด 5 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 75
 หมวด 6 การผลิตเครื่องมือแพทย์ 75
 หมวด 7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน 75
 หมวด 8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 75
 หมวด 9 เคมีภัณฑ์และพลาสติก 76
 หมวด 10 การผลิตยา 77
 หมวด 11 กิจการโลจิสติกส์ 77
 หมวด 12 นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 77
 หมวด 13 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว 78

ภาคผนวก 2 บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 กลุ่มกิจการ 80
 หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 80
 หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 80
 หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 80
 หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 81  
 หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 82



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คืออะไร?

ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการด�าเนินนโยบายการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และกระจายความ

เจริญสู่ภูมิภาค พร้อมทั้ง
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 “นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ” จึงเป็น

โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน
ที่ส�าคัญของรัฐบาลในการยกระดับ การพัฒนา

เศรษฐกิจในภูมิภาคพร้อมพัฒนาการเชื่อมโยงไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน”

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” คือ พื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก�าหนดให้ได้รับการสนับสนุนการลงทุน 
โดยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษส�าหรับกิจการที่รัฐให้การสนับสนุน 

ทั้งด้านการอ�านวยความสะดวกด้านการลงทุนผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว One Stop Service : OSS เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นัก
ลงทุน ทั้งด้านมาตรการภาษี มาตรการด้านการเงิน การบริหารแรงงาน
ต่างด้าว แบบไป-กลับ และการจัดสรรพื้นที่ให้เช่า โดยรัฐบาลเป็นผู้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพื่อ รองรับการ

ลงทุนดังกล่าว
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ :
ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชายแดน

ตลอดแนวชายแดนประเทศไทยระยะทางกว่า 5,656 กิโลเมตร ประกอบด้วยจุดผ่านแดนระหว่าง 
ประเทศ 93 จุด รวมทั้งยังมีช่องทางธรรมชาติที่เป็นช่องทางการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 

บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกจ�านวนมาก โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (2557-2547)  
ปริมาณการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการค้า 
ชายแดนกับ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจาก 377,000 ล้านบาท ในปี 2547 
และเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,001,204.52 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า และ 
ยิง่กว่านัน้ พบว่ามลูค่าการค้าชายแดนมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าการค้าระหว่าง 
ประเทศของไทยกบัโลก แสดงให้เหน็ได้ว่าประเทศคูค้่าต่างๆทัว่ภมูภิาคอาเซยีน มีการค้าขายระหว่างกนัมากขึน้  
ส่งผลให้การค้าชายแดนมีความส�าคัญ และมีนัยยะทางเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างยิ่งของประเทศ นอกจากนี้ 
การค้าชายแดนยังเป็นช่องทางการค้าส�าคัญส�าหรับการส่งออกและน�าเข้าสินค้าของไทยไปยังประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ เวียดนาม และจีนตอนใต้

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” จึงเป็นนโยบายส�าคัญต่อการสนับสนุนการยกระดับการค้าชายแดน 
และการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไทยกับภูมิภาค จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง 
ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล  
ทีส่่งเสรมิให้ไทยมบีทบาทส�าคัญต่อการค้า และการลงทนุกับประเทศเพือ่นบ้านและภมิูภาคผ่านระเบยีง
เศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง Greater Mekhong Subregion Economic Corridor ที่เชื่อมโยงภูมิภาค 
ทั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) แนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (South 
Economic Corridor) และแนวระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Sub-Coastal Economic Corridor) 
โดยในอนาคตพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจจะสามารถยกระดับเป็น Economic Gateway ของ
ประเทศไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชายแดนได้อย่างมีศักยภาพในอนาคต

THAILAND SPECIAL Economic Zones2



สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้มีการก�าหนดสิทธิประโยชน์เป็นกรณีพิเศษส�าหรับกิจการที่รัฐให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการ

อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน ณ จุดเดียว One Stop Service: OSS สิทธิประโยชน์ด้านภาษี แรงงาน
ต่างด้าว และพื้นที่ให้เช่า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�* ¡Ã³Õ¡Ô¨¡ÒÃ·ÑèÇä» ¡Ã³Õ¡Ô¨¡ÒÃà»‡ÒËÁÒÂ
µÒÁÁµÔ ¡¹¾.**

*ประกาศ สกท. ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2557 **ประกาศ สกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2558

ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ไดจากการลงทุน (นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล)

รอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 
เฉพาะกิจการกลุม A1 A2
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 8 ปอยูแลว

รอยละ 50 เปนเวลา 5 ป 

หักคาขนสง ไฟฟา
และประปา

2 เทา เปนเวลา 10 ป 
นับจากวันเริ่มมีรายได

2 เทา เปนเวลา 10 ป 
นับจากวันเริ่มมีรายได

หักเงินลงทุนในการติดตั้ง
หรือกอสรางสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

รอยละ 25 ของเงินลงทุน
(นอกเหนือจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ)

รอยละ 25 ของเงินลงทุน
(นอกเหนือจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ)

ยกเวนอากรขาเขา
สำหรับเครื่องจักร

ไดรับยกเวน ไดรับยกเวน

ยกเวนอากรขาเขา
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
สำหรับสวนที่ผลิตเพื่อการสงออก

ไดรับยกเวน 5 ป ไดรับยกเวน 5 ป 

อนุญาตใหใชแรงงานตางดาว แรงงานตางดาวไรฝมือ แรงงานตางดาวไรฝมือ 

สิทธิประโยชนที่มิใชภาษีอากร ไดรับ ไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนเพิ่มเติมเปนเวลา 3 ป 
แตรวมแลวไมเกิน 8 ป

ยกเวน 8 ป ของวงเงินลงทุน
ทั้งนี้จะไมรวมคาที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน

*หมายเหตุ กิจการ A1 หมายถึง อุตสาหกรรมฐานความรู้ ท�า R&D เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจการ A2 หมายถึง กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน
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นอกจากนี้รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญของการยกระดับพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs 
โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการลงทุนส�าหรับ SMEs ไทย โดยผ่อนปรนเงื่อนไขการขอรับ
การสนับสนุนการลงทุนส�าหรับ SMEs ที่มีความประสงค์จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้

 ก�าหนดเงินลงทุนขั้นต�่าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 500,00 บาท
 (ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
 อนุญาตให้น�าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้มีมูลค่าไม่เกิน

 10 ล้านบาท โดยจะค�านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไทยโดยใช้มูลค่าตามบัญชี 
 และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักร
 ที่ใช้ในโครงการ

ลดหยอนจากรอยละ 20 เหลือรอยละ 10 เปนเวลา 10 รอบ
ระยะบัญชีสำหรับกิจการที่จัดตั้งใหม หรือการขยายอาคารถาวร

ที่ใชในการประกอบกิจการสำหรับรายไดที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคา
เพื่อทดแทนการนำเขา หรือเพื่อการสงออกเปนหลัก

และการผลิตสินคาที่มีแนวโนมจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
หรือรายไดที่เกิดจากการใหบริการ และมีการใชบริการนั้น

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาษีเงินได
นิติบุคคล

สิทธิประโยชน
กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมจาก BOI

สิทธิประโยชน์ส�าหรับมาตรการของกรมสรรพากร
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้
ก�าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 ได้จดแจ้งการขอใช้สทิธกิารเป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบุิคคลในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ
 ก่อนหรือในปี พ.ศ. 2560
 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

 ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออก
 ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) 
 พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ต้องจัดท�าบัญชีแยกรายการส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและกิจการ

 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกัน
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มาตรการทางการเงินÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� ÊÔ¹àª×èÍ´Í¡àºÕéÂµèÓ
¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹

เงินกู
ดอกเบี้ยผอนปรน

รายละ 1-20 ลานบาท

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã
¡Ã³ÕµÑé§à¢µ»ÅÍ´ÍÒ¡ÃáÅÐ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñ³±�º¹

à¢µ»ÅÍ´ÍÒ¡Ã
(Free Zone)ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�

¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ñ³±�º¹
(Bonded Warehouse)

ยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักร

ยกเวนอากรนำเขาวัตถุดิบ
ที่นำมาผลิตเพื่อสงออก

ยกเวนอากรขาออก

ยกเวนอากรการจำกัด
หรือทำลายวัสดุ 

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
สำหรับวัตถุดิบที่นำเขา
มาผลิตเพื่อสงออก

ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
สำหรับสินคานำเขา-สงออก

ไมกำหนดระยะเวลาเก็บสินคา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมศุลกากร

มาตรการด้านสิทธิประโยชน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
 อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
 อนุญาตให้น�าคนต่างด้าว ซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ช�านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ

 เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร
 อนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

สิทธิประโยชน์เรื่องแรงงานต่างด้าว
 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาท�างานแบบไป-กลับหรือไม่เกิน 7 วัน
 มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
 ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ทั้งผู้ช�านาญการ 
 และ แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

เป็นมาตรการส�าหรับผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5



อัตราค่าธรรมเนียมการท�างานของคนต่างด้าว
นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างท�างานในบ้านและอาชีพกรรมกร

*หมายเหตุ ตามกฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียม

และยกเวนคาธรรมเนียมการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2558

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2557

¹Í¡¨Ò¡ÊÒ¢ÒÍÒªÕ¾ÃÑº¨ŒÒ§·Ó§Ò¹ã¹ºŒÒ¹
áÅÐÍÒªÕ¾¡ÃÃÁ¡Ã ãºÍ¹ØÞÒµ ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ·Ò§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
หนวย : บาท

(ก) อายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) อายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
(ค) อายุเกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป
(ง) อายุเกิน 1 ป ใหชำระคาธรรมเนียม
สำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิ่มขึ้นตามอัตรา (ก) (ข) (ค)

750/ฉบับ
1,500/ครั้ง
3,000/ครั้งใบอนุญาต

(ก) อายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) อายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
(ค) อายุเกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป
(ง) อายุเกิน 1 ป ใหชำระคาธรรมเนียม
สำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิ่มขึ้นตามอัตรา (ก) (ข) (ค)

750/ฉบับ
1,500/ครั้ง
3,000/ครั้ง

ใบแทนใบอนุญาต
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทำงาน
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต

500/ฉบับ
1,000/ครั้ง
3,000/ครั้ง
1,000/ครั้ง
150/ครั้ง

การตออายุ
ใบอนุญาต

*หมายเหตุ ตามกฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียม

และยกเวนคาธรรมเนียมการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2558

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2557

¹Í¡¨Ò¡ÊÒ¢ÒÍÒªÕ¾ÃÑº¨ŒÒ§·Ó§Ò¹ã¹ºŒÒ¹
áÅÐÍÒªÕ¾¡ÃÃÁ¡Ã ãºÍ¹ØÞÒµ ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ

ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃ·Ò§Ò¹¢Í§¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
หนวย : บาท

(ก) อายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) อายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
(ค) อายุเกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป
(ง) อายุเกิน 1 ป ใหชำระคาธรรมเนียม
สำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิ่มขึ้นตามอัตรา (ก) (ข) (ค)

750/ฉบับ
1,500/ครั้ง
3,000/ครั้งใบอนุญาต

(ก) อายุไมเกิน 3 เดือน
(ข) อายุเกิน 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
(ค) อายุเกิน 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป
(ง) อายุเกิน 1 ป ใหชำระคาธรรมเนียม
สำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ป
เพิ่มขึ้นตามอัตรา (ก) (ข) (ค)

750/ฉบับ
1,500/ครั้ง
3,000/ครั้ง

ใบแทนใบอนุญาต
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มนายจาง
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มทองที่หรือสถานที่ทำงาน
การอนุญาตใหเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต

500/ฉบับ
1,000/ครั้ง
3,000/ครั้ง
1,000/ครั้ง
150/ครั้ง

การตออายุ
ใบอนุญาต

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

*หมายเหตุ ตามกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการท�างานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557

อัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การก�าหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนยีมการจัดให้เช่าทีร่าชพัสดใุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลงัเพือ่ให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเพือ่จงูใจ
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ ได้มีการก�าหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขัน้ต�า่ดงันี้

1. สงขลา

2. ตาก

3. สระแกว

4. ตราด

5. มุกดาหาร

6. หนองคาย

จังหวัด

40,000

36,000

32,000

24,000

24,000

24,000

คาเชา/ไร/ป (ปแรก)
(ปรับ15 % ทุก 5ป)

300,000

250,000

225,000

160,000

160,000

160,000

คาธรรมเนียมการจัด
ใหเชา/ไร/50ป

 กำหนดปรับปรุงอัตราคาเชา
 รอยละ 15 ทุก 5 ป
 คาธรรมเนียมเปนอัตราขั้นต่ำของ
 แตละพื้นที่ที่กำหนดโดยทางราชการ 
 ยกเวนการจัดเก็บคาธรรมเนียม
 การจัดใหเชาที่ดิน 5 ปแรกของการลงทุน
 และสามารถผอนชำระไดตั้งแตปที่ 6-10
 กรณีผอนชำระคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด
 ระยะเวลาการเชา 50 ป และอาจ
 ตอสัญญาเชาได

หมายเหตุ
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ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้ออกประกาศที่ 2557/4 ลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2557 เรื่องนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจ�าแนกกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. กิจการทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริม (ตามเงื่อนไข สกท.) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับกรณีตั้ง
สถานประกอบการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต�่าที่สุดของประเทศไทย 20 จังหวัด ประเภทของกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน 

2. กจิการเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษก�าหนด ซึง่หลกัเกณฑ์ 
เบื้องต้นในการพิจารณากิจการตามเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1. เป็นกิจการที่ใช้แรงงานสูง
 2. เป็นกิจการที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตเกษตรหรือวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน
 3. ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก
 4. ไม่ใช่กิจการที่มีแนวโน้มจะก่อมลพิษ
ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกประกาศฯ ก�าหนดประเภทกิจการที่ ได้รับ

การสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 23 หมวดกิจการ รวม 72 ประเภทย่อย 
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2559) ได้แก่

 1. อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 2. ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
 8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 9. การผลิตเคมีภัณฑ์ และพลาสติก
 10. การผลิตยา
 11. กิจการโลจิสติกส์
 12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 13. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
 14. การอบพืชและไซโล
 15. การผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
 16. การผลิตอาหารสัตว์
 17. วัสดุก่อสร้างและคอนกรีตอัดแรง
 18. โครงสร้างเหล็กส�าหรับงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
 19. สิ่งพิมพ์
 20. เครื่องประทินผิว
 21. ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 22. การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
 23. การพัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1

¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ñ§ËÇÑ´à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ÃÐÂÐ·Õè 1

เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ
ผลิตภัณฑเซรามิกส
สิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
ผลิตเครื่องเรือน
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตเครื่องมือแพทย
ยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ผลิตพลาสติก
การผลิตยา
โลจิสติกส
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว
การอบพืชและไซโล
ผลิตภัณฑจากผลพลอยได/เศษวัสดุทางการเกษตร
ผลิตอาหารสัตว
วัสดุกอสรางและคอนกรีตอัดแรง
โครงสรางเหล็กงานกอสราง และอุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ
เครื่องประทินผิว
ผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับสินคาอุปโภค
การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินคา

23 กลุมอุตสาหกรรม
(จำนวนรวม 72 ประเภทยอย)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

กลุมกิจการเปาหมาย (หนวย : จำนวนกิจการ)

ตาก
23

สระแกว
22

ตราด
14

มุกดาหาร
15

สงขลา
16
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ñ§ËÇÑ´à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ÃÐÂÐ·Õè 2

เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ 
เซรามิกส 
สิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง 
ผลิตเครื่องเรือน 
อัญมณีและเครื่องประดับ 
ผลิตเครื่องมือแพทย 
ยานยนต เครื่องจักรและชิ้นสวน 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การผลิตพลาสติก 
การผลิตยา 
โลจิสติกส 
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

13 กลุมอุตสาหกรรม
(จำนวนรวม 62 ประเภทยอย)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กลุมกิจการเปาหมาย (หนวย : จำนวนกิจการ)

หนองคาย
5

เชียงราย
10

กาญจนบุรี
13

นครพนม
13

นราธิวาส

ใชสิทธิ
ประโยชน
ภายใต

เขตพัฒนา
พิเศษ

เฉพาะกิจ
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ 11 มกราคม 2559

ส�าหรับจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนภายใต้นโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเภทกิจการที่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุนตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ใน 7 หมวด ได้แก่

 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 อุตสาหกรรมเบา
 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์การขนส่ง
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

หมายเหต ุ : ผูป้ระกอบการต้องด�าเนนิการยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2560
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ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทุน ณ จุดเดียว
(One Stop Service: OSS)

ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านการลงทนุ (One Stop Service: OSS) จดัตัง้ขึน้ในทกุเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุก เน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุน  
รวมถึงด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคง ที่รวดเร็วและครบวงจร นักลงทุนสามารถติดต่อหลาย
หน่วยงาน ได้ในที่เดียว เป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั้งด้านการลงทุน ด้านแรงงาน สาธารณสุข 
และการตรวจคนเข้าเมือง

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จมีการให้บริการใน 3 ลักษณะดังนี้
1. การให้ข้อมูลและค�าแนะน�า โดยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
 ด�าเนินธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การรับเรื่องค�าขออนุญาตต่างๆ การส่งค�าขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผล
 การพิจารณา
3. การอนุมัติ การอนุญาต (เฉพาะที่ด�าเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยเจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์)
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á¼¹§Ò¹¾Ñ²¹Òâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹
áÅÐ´‹Ò¹ÈØÅ¡Ò¡ÃÃÐÂÐàÃ‹§´‹Ç¹ »‚ 2558-2559

วงเงิน ป 2558-2559 (ลานบาท)

2,052
616
207
806
10

3,691

คมนาคม
(ถนน สะพาน

ทางรถไฟ ทาเรือ
ทาอากาศยาน)

ตาก
สระแกว
ตราด
มุกดาหาร
สงขลา
รวม

พื้นที่
ชายแดน

368
688
147
100

1,436
2,739

ศุลกากรและ
ดานชายแดน

1,260
793
126
968
791

3,938

สาธารณูปโภค
(ไฟฟา ประปา
ชลประทาน)

3,695
2,112

495
1,889
2,252

10,443

รวม

15
15
15
15
15
75

นิคม
อุตสาหกรรม

*หมายเหตุ ตัวเลขการลงทุนเบื้องตน

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558-2559
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การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ในประเทศไทย

ก ารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัด การจดทะเบียน  จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มหาชน 
จ�ากัด โดยมีรายละเอียดการจดทะเบียนจัดตั้งแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

บริษัทจ�ากัด
มีการด�าเนินการในการจัดตั้ง 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  

และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ขั้นตอนในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ได้แก่

 ผู้เริ่มก่อการจองนิติบุคคล
 เมื่อได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกัน
	 จัดท�าหนังสือบริคณห์สนธิ

 คุณสมบัติของผู้ก่อการ
   เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
   มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
   จะต้องจองซื้ออย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
 ผู้เริ่มก่อการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
 วัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 ทุนจดทะเบียนจะต้องแบ่งเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต�่ากว่า 5 บาท)
 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจ�านวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
 ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติของพยาน 2 คน
 อากรแสตมป์ 200 บาท

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 ค�าขอจดทะเบียนบริษัท (แบบ บอจ.1)
 หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ. 2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
 แบบวัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
 แบบจองชื่อนิติบุคคล
 หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
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 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน
 ส�าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ
 หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบ 

 อ�านาจให้บคุคลอืน่ด�าเนนิการแทนโดยท�าหนงัสอืมอบอ�านาจ และผนกึอากรแสตมป์ 10 บาทด้วย)
ส�าเนาเอกสารประกอบค�าขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง

ความถูกต้อง ยกเว้นส�าเนาบตัรประจ�าตวั หรือหลักฐานการเป็นผูร้บัรองลายมอืช่ือผู้ขอจดทะเบยีนให้ผู้เป็น 
เจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

การยื่นจดทะเบียนจะต้องให้กรรมการผู้มีอ�านาจเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค�าขอจดทะเบียน และต้อง
ยืน่จดทะเบยีนภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุจัดตัง้บรษัิท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว 
จะท�าให้การประชมุตัง้บรษิทัเสียไป หากต่อไปต้องการจดทะเบยีนตัง้บริษทัก็ต้องด�าเนินการในการจดัประชมุ 
ผู้จองซื้อหุ้นใหม่

ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดนั้นต้องจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
 ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 จ�านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช�าระแล้วอย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
 รายชื่อ หรือจ�านวนกรรมการที่มีอ�านาจลงชื่อแทนบริษัท
 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ /สาขา พร้อมเลขรหัสประจ�าบ้านของที่ตั้งส�านักงาน, E-mail, 

 และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
 ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
 ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจ�านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 ตราส�าคัญ บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราส�าคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอ�านาจกรรมการ 

 ไม่ได้ก�าหนดให้ต้องประทับตราส�าคัญด้วย

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัด
 ค�าขอจดทะเบียนบริษัทจ�ากัด (แบบ บอจ. 1)
 แบบค�ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ�ากัด
 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ. 3)
 รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)
 ส�าเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
 ส�าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
 ส�าเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
 หลักฐานการช�าระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 กรณีบริษัทจ�ากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน 

 จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจ�ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการ
 ผู้มีอ�านาจลงนาม หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ 
 เพือ่รบัรอง หรอืแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตไิทยแต่ละรายประกอบค�าขอจดทะเบยีน 
 โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ�านวนเงินที่สอดคล้องกับจ�านวนเงินที่น�ามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้น
 แต่ละราย
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 แบบ สสช. 1 จ�านวน 1 ฉบับ
 แผนที่แสดงที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ และสถานที่ส�าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของกรรมการทุกคน
 ส�าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
 หนงัสือมอบอ�านาจ (กรณีทีผู่ข้อจดทะเบยีนไม่สามารถยืน่ขอจดทะเบยีนได้ด้วยตนเอง สามารถ 

มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนโดยท�าหนังสือมอบอ�านาจ และผนึกอากรแสตมป์ด้วย
ส�าเนาเอกสารประกอบค�าขอจดทะเบียนทุกฉบับต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง

ความถูกต้อง ยกเว้นส�าเนาบัตรประจ�าตัว หรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนให ้
ผู้เป็นเจ้าของบัตร หรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอ และซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หรือ download จาก www.dbd.go.th

ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ หนวย : บาท

ทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

หนังสือรับรอง
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการ อัตราคาธรรมเนียม

จำนวนเงินไมเกิน 100,000 คาธรรมเนียม 500 
และเศษของทุนไมเกิน 100,000 ใหคิดเปน 100,000 
ทั้งนี ้ คาธรรมเนียมรวมกันไมใหเกิน 250,000

200/ฉบับ
100/ครั้ง
50/หนา
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ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
เกิดจากการท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงที่จะท�าการค้าร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งผลก�าไร

จากการด�าเนิน กิจการค้านั้น

การยื่นขอจดทะเบียนสามารถท�าได้ 2 วิธี คือ
1. ยื่นค�าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้ห้นุส่วนผ้จูัดการจะไปยื่น

ขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอ�านาจให้ผู้อื่นไปด�าเนินการแทนก็ได้
2. ยืน่ขอจดทะเบยีนทางอนิเทอร์เนต็ที ่www.dbd.go.th เพือ่ให้นายทะเบยีนตรวจพิจารณาค�าขอ 

จดทะเบียน ก่อน และเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าค�าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียน 
สั่งพิมพ์ เอกสารค�าขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของ
ห้างหุ้นส่วน หลังจากนั้นก็น�าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส�านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ 
ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความรวดเร็วกว่ากรณีการยื่นขอจดทะเบียนตามข้อ 1. มากเนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจ
เอกสารค�าขอจดทะเบียน ที่น�ามายื่นนั้น ว่ามีข้อความถูกต้องตรงกับที่ยื่นไว้ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่เท่านั้น

ข้อมูลที่ใช้
1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน
2. วัตถุประสงค์ของห้าง
3. ที่ตั้งสานักงานใหญ่และ/หรือสาขา
4. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่น�ามาลงหุ้น
5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
 นิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน
6. ข้อจ�ากัดอ�านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
7. ตราส�าคัญของห้าง
8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
1. ค�าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
2. แบบค�ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3
4. วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
5. แบบ สสช. 1 จานวน 1 ฉบับ
6. แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินก�าหนด
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานใหญ่ และสถานที่ส�าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
8. ส�าเนาหลักฐานการรับช�าระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
9. กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงิน
 ลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็น
 หุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค�าขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดง
 จ�านวนเงินที่สอดคล้องกับจ�านวนเงินที่น�ามาลง หุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
10. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
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11. ส�าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
12. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็
 มอบอ�านาจ ให้บุคคลอื่นด�าเนินการแทนโดยท�าหนังสือมอบอ�านาจและปดอากรแสตมป์ด้วย)
ส�าเนาเอกสารประกอบค�าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง 

ความถูกต้อง ยกเว้นส�าเนาบัตรประจ�าตวัหรือหลักฐานการเป็นผูรั้บรองลายมอืชือ่ผู้ขอจดทะเบยีน ให้ผู้เป็น  
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพมิพ์จดทะเบยีนสามารถขอและซ้ือได้จากหน่วยงานของกรมพฒันาธรุกจิการค้าหรือ Download ได้  
จาก www.dbd.go.th

ÍÑµÃÒ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ หนวย : บาท

การจดทะเบียนหางหุนสวน

หนังสือรับรอง
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
กรณีขอใหนายทะเบียน
รับรองเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการ อัตราคาธรรมเนียม

จำนวนเงินไมเกิน 100,000
คาธรรมเนียม 500 เศษของทุนไมเกิน 100,000
ใหคิดเปน 100,000 ทั้งนี้คาธรรมเนียมรวมกัน

ไมใหต่ำกวา 1,000 และไมใหเกิน 5,000
200/ฉบับ
100/ครั้ง
50/หนา
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บริษัทมหาชนจ�ากัด
บริษัทมหาชนจ�ากัด มีการด�าเนินการจดทะเบียนดังนี้

4.1 ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ต้องมอบงานแก่คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน 
 นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท
4.2 คณะกรรมการต้องเรียกให้ผู้จองหุ้นช�าระเงินค่าหุ้นเต็มจ�านวน
4.3 คณะกรรมการต้องยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 3 เดือน นับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท
4.4 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
   ค�าขอจดทะเบียน (แบบบมจ.101)
   รายการจดทะเบียนบริษัท (แบบ บมจ.005)
   บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (แบบ บมจ.006)
   ข้อบังคับของบริษัท
   ส�าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
   หนังสือของธนาคารแสดงว่าได้รับช�าระเงินค่าหุ้น
   ส�าเนาหนังสือแจ้งให้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้บริษัท (ถ้ามี)
   หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)

สถานที่จดทะเบียน
หน่วยงานในสังกัดของกรมพฒันาธรุกจิการค้าทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 87 แห่ง ยกเว้นการขอจดทะเบยีน 

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์  
คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ ส�านักงานบริการ
จดทะเบียน ดังต่อไปนี้

(1) ห้างห้นุส่วนบรษิทัจ�ากดัทีม่สี�านกังานแห่งใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนขอจดทะเบียน 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน�้า)

(2) ห้างห้นุส่วนบริษัทจ�ากัดที่มีส�านักงานแห่งใหญ่ตั้งอย่ใูนเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ 
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งห้างห้นุส่วนหรือบริษัทนั้นมีส�านักงานใหญ่ตั้งอย่ ู

2. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th
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การต้ังโรงงานใหม่มีขั้นตอนการด�าเนินงานตามลักษณะประเภทของโรงงาน โดยมีการจ�าแนกโรงงาน
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 โรงงานจ�าพวกที่ 1 คือโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และ
 คนงานไม่เกิน 20 คน สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบ
 กิจการโรงงาน โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
 ทั้งเรื่องที่ตั้งโรงงาน ลักษณะอาคาร เครื่องจักร การควบคุมการปล่อยของเสีย
 โรงงานจ�าพวกที่ 2 คือโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และ

 คนงานไม่เกิน 50 คน เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อนโดยโรงงาน
 จ�าพวกที ่2 สามารถตัง้โรงงานได้ทนัท ีแต่ท�าเลต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2535) 
 ข้อ 1 และต้องด�าเนินการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ�าพวกที่ 2 ตามแบบ ร.ง.1 รวมถึง
 ช�าระค่าธรรมเนยีม และรบัใบแจ้งการประกอบกจิการโรงงานจ�าพวกที ่2 จงึเร่ิมประกอบกิจการได้  

 และต้องช�าระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ในวันครบรอบวันเริ่มประกอบกิจการ
 โรงงานจ�าพวกที่ 3 คือโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่มีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และ  

 คนงานเกิน 50 คน การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด�าเนินการได้

รายการเอกสารการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ

รายการเอกสาร : ค�าขออนุญาตจ�านวน 3 ชุด
รายละเอียด
 ต้องเป็นแบบค�าขอ (ร.ง.3) ทีก่�าหนดตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองก�าหนดหลกัเกณฑ์ 

การขออนุญาต และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ�าพวกที่ 3 พ.ศ. 2550 
 การกรอกข้อมลูในค�าขอต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มใีห้ระบวุ่าไม่ม ีหรือใช้เคร่ืองหมาย “-” แทน
 ค�าขอทกุหน้าต้องมีการลงลายมือชือ่ของผูข้ออนุญาต หรือผูท่ี้ได้รับมอบอ�านาจให้ลงนามแทน

ผู้ขออนุญาต
 รายการเครือ่งจกัร วตัถดุบิ ผลิตภณัฑ์ต้องเป็นภาษาไทย หรอืเป็นภาษาไทยโดยมภีาษาอ่ืนก�ากับ
 กรณีมีการแก้ไขข้อมูลต้องลงนามก�ากับการแก้ไขโดยผู้ขออนุญาต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ด�าเนินการแทน เอกสารประกอบค�าขออนุญาต (จ�านวน 3 ชุด)
 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้หนังสือเดินทาง
 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

การจัดตั้งโรงงาน
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รายการเอกสาร : นิติบุคคล
รายละเอียด
 ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ต้องคัดส�าเนาไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน นบัตัง้แต่วนั

คดัส�าเนาจนถงึวนัทีย่ืน่ค�าขอ โดยมวีตัถุประสงค์ของนิตบิคุคลตรงกบัประเภทของการประกอบกจิการโรงงาน
 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
 กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้ส�าเนาหนังสือเดินทาง
 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : เอกสารการมอบอ�านาจ
รายละเอียด
 ต้นฉบับมอบอ�านาจให้ด�าเนินการแทนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ติดอากรแสตมป์์ 

10 บาท หรือส�าเนาต้นฉบับหนังสือมอบอ�านาจกรณีเป็นการมอบหมายให้ด�าเนินการแทนหลายอย่าง
โดยให้ติดอากรแสตมป์์ 30 บาท แล้วแต่กรณี (ต้องมีพยาน 2 คน)

 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ และผู้รับมอบอ�านาจ
 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ�านาจ และผู้รับมอบอ�านาจ
 ส�าเนาบัตรประชาชนของพยาน 2 คน
 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : เอกสารแสดงการมีสิทธิใช้ที่ดิน
รายละเอียด
 กรณผีูข้ออนญุาตเป็นเจ้าของทีด่นิให้แนบหนงัสือแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ คอืส�าเนาโฉนดทีด่นิ  

(นส.4) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน (นส.3 หรือ นส.3 ก)
 กรณผีูข้ออนญุาตไม่ได้เป็นเจ้าของทีดิ่นให้แนบหนงัสอืยินยอมให้ใช้ทีด่นิ ขออนญุาตตัง้โรงงาน 

จากผู้เป็นเจ้าของที่ดิน พร้อมส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 กรณเีป็นทีด่นิของรัฐต้องได้รับอนญุาตให้ใช้ท่ีดนิเพ่ือขออนญุาตตัง้โรงานจากหน่วยงานของรฐั 

ที่ก�ากับดูแลที่ดินตามกฎหมาย
 กรณีใช้ที่ดินหลายแปลงในการขออนุญาตให้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดยมีค�ารับรอง

จากส�านักงานที่ดินในท้องที่ที่จะตั้งโรงงาน
 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : หนังสือแสดงความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของอาคารโรงงาน
รายละเอียด
 กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าการควบคุมอาคารให้แนบส�าเนาเอกสารการ

อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าว
 กรณีอยูน่อกเขตควบคมุตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุอาคารให้แนบแบบรายการก่อสร้าง 

อาคารโรงงานที่มีการรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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 กรณีเป็นอาคารเดิม (อาคารเก�าที่มีการก่อสร้างมาก่อน) หรืออาคารที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก่อสร้างเป็นโรงงานให้แนบเอกสารการตรวจรับรองความมั่นคง แข็งแรง และความปลอดภัยของ
อาคารจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
รายการเอกสาร : แบบแปลนแผนผังอาคารโรงงาน

รายละเอียด
 แผนทีแ่สดงบริเวณทีต่ัง้โรงงาน และสิง่ปลูกสร้างต่างๆ ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง ถ้ามสีาธารณะสถาน 

ให้ระบุระยะห่างไว้ด้วย
 แผนผังแสดงรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณโรงงาน
 แบบแปลนอาคารโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะ

อาคารด้านหน้า ด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ
 มกีารลงนามรับรองความม่ันคง แข็งแรง และความปลอดภยัจากผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคุมในแบบแปลน แผนผังตามข้างต้น

รายการเอกสาร : การประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และอนุญาตขยายโรงงาน (จ�านวน 3 ชุด)

รายละเอียด
 ส�าเนาเอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง

อุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555

รายการเอกสาร : แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร (จ�านวน 3 ชุด)
รายละเอียด
 แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรในอาคารขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตราส่วน พร้อม

รายละเอียดเครือ่งจกัรท่ีเป็นภาษาไทย และถกูต้องตรงกบัล�าดบัรายการเคร่ืองจกัรทีแ่สดงในค�าขออนญุาต  
(ร.ง.3) พร้อมมกีารลงนามรบัรองเกีย่วกบัความปลอดภยัในการตดิต้ังเคร่ืองจกัรของวศิวกร ตามข้อ
ก�าหนดของสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รวมทัง้ต้องมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : ระบบการจัดการ และขจัดมลพิษ
และปัญหา สิ่งแวดล้อมด้านน�้าเสีย และอากาศเสีย (จ�านวน 3 ชุด)

รายละเอียด
 แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ปริมาณ และจุดที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แก่  

น�้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษอื่นๆ ต้องมีการลงนามรับรองการออกแบบของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมทุกหน้า

 แบบแปลน แผนผัง ต้องมีการลงนามรับรองการออกแบบของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมทุกหน้า
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 รายการค�านวณการออกแบบต้องมกีารลงนามรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุทกุหน้า
 ส�าเนาใบประกอบวชิาชีพวิศวกร และค�ารบัรองของวศิวกรตามแบบฟอร์มทีส่ภาวศิวกรก�าหนด
 เอกสารแสดงค�าอธิบายถึงรายละเอียดรายการค�านวณการออกแบบ คุณลักษณะของ

มลพิษที่ใช้ในการออกแบบชนิดของระบบบ�าบัด วิธีการป้องกัน เหตุเดือดร้อนร�าคาญ ความเสียหาย
อันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย

 เอกสารข้างต้นต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมและมลพิษอื่นๆ (จ�านวน 3 ชุด)
รายละเอียด
 เอกสารแสดงถึงรายละเอียด ชนิด วิธีการก�าจัด จัดเก็บ และป้องกัน เหตุเดือดร้อน

ร�าคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม และต้องมีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : วิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนร�าคาญ (จ�านวน 3 ชุด)
รายละเอียด
 เอกสารแสดงค�าอธิบายถึงรายละเอียด รายการค�านวณการออกแบบ ชนิดวิธีการป้องกัน

เหตุเดือดร้อนร�าคาญ ความเสียหาย อันตราย และการควบคุมการปล่อยมลพิษอื่นๆ เช่น มลพิษ
ทางเสียง แสง ความสั่นสะเทือน และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : รายงาน EIA/EHIA กรณีเข้าข่ายตามที่กฎหมายก�าหนด (จ�านวน 3 ชุด)
รายละเอียด
 ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องท�า EIA/EHIA ให้ยื่นรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ที่

ผ่านความเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และต้องมีการ
ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

 เอกสารแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน EIA จากส�านักงานนโยบายและแผน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และต้องมีการลงนามรับรองต้นฉบับ และส�าเนาโดยผู้ขออนุญาต 

รายการเอกสาร : รายงาน ESA/รายงานประเมินความเสี่ยง
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (จ�านวน 3 ชุด)

 เอกสารรายงาน ESA หรือรายงานการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงานแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงาน 
และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต

รายการเอกสาร : การได้รับส่งเสริมการลงทุน (จ�านวน 3 ชุด) (ถ้ามี)
รายละเอียด
 หนังสือแสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) พร้อมส�าเนา 2 ชุด และต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 21



ประเภทโรงงานที่ต้องท�าประเมินความเสี่ยง 12 ประเภท
 โรงงานสกัดน�้ามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันสัตว์ เฉพาะที่ใช้สารตัวท�าละลายในการสกัด
 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัตถุอันตราย
 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือก�าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

 ยกเว้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรด
 (Ammonium Nitrate) หรือ โปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)
 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโมเตอร์ พลาสติก  

 หรือเส้นใยสังเคราะห์ที่มิใช่ใยแก้ว
 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น�้ามันชักเชา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์

 ส�าหรับใช้ยาหรืออุด ยกเว้นการผลิตสีน�้า
 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกบัการท�าไม้ขดีไฟ วตัถรุะเบิด หรือดอกไม้ไฟ หรือการท�า คาร์บอนด�า
 โรงงานกลั่นน�้ามันปโตรเลียม
 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 

 ยกเว้น แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ�าหน่ายก๊าซ
 โรงงานบรรจุก๊าซ
 โรงงานห้องเย็น เฉพาะที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท�าความเย็น
 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอ�านาจในการ 

 ประหาร ท�าลาย หรือท�าให้หมดสมรรถภาพในท�านองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  
 หรือ วัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

การยื่นขอจดทะเบียนสามารถยื่นได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว One Stop Service: OSS และที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดที่จะก่อตั้งโรงงาน
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โครงสร้างระบบการเงินไทย

ประเทศไทยมีสถาบันการเงิน 2 ประเภท ได้แก่

  สถาบันรับฝากเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
  สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน เช่น กองทุนรวม บริษัทประกันภับ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทที่ให้สินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
สถาบันการเงินมีขนาดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 36 ล้านล้านบาท หรือ 2.7 เท่าของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) สถาบันรับฝากเงินมีบทบาทมากกว่าสถาบันการเงินประเภทอื่น 
โดยสถาบันรับฝากเงินมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 69.6 ขณะที่สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงินมีส่วนแบ่ง
ที่ร้อยละ 30.4

สถาบันรับฝากเงินที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 47.9 สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจร้อยละ 15 และสหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้นร้อยละ 6.7 ธนาคาร
มีบทบาทส�าคัญมากเนื่องจากมีเครือข่ายสาขาจ�านวนมากท�าให้เข้าถึงภาคธุรกิจ และประชาชนได้มากกว่า
สถาบันการเงินประเภทอื่น โดย ณ สิ้นปี 2557 มีสาขารวมกันประมาณ 9.664 แห่ง และตู้เอทีเอ็มกว่า 
61,839 ตู้

จ�านวนและขนาดสินทรัพย์ของสถาบนัการเงนิท่ีส�าคญั ณ ส้ินปี 2557
¨Ó¹Ç¹áÅÐ¢¹Ò´ÊÔ¹·ÃÑ¾Â�¢Í§Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ

³ ÊÔé¹»‚ 2557
สถาบันการเงิน

สถาบันรับเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สหกรณออมทรัพยและเครดิต ยูเนี่ยน
กองทุนรวมตลาดเงิน
สถาบันการเงินที่ไมรับเงินฝาก
กองทุนรวม
บริษัทประกันภัย
บริษัทลิสซิ่ง
บริษัทบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
บริษัทบริหารสินทรัพย
บริษัทหลักทรัพย
สหกรณเกษตร
โรงรับจำนำ

2,020
30
6

1,943
41

7,074
1,495

86
661
29

418
1

33
47

3,748
556

จำนวน

69.6
47.9

15
6

0.7
30.4
9.8
7.6

3
2.8
2.3

2
0.9
0.8
0.5
0.2

สวนแบงสินทรัพยจาก
สถาบันการเงินทั้งหมด (%)

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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เงินส�ารองระหว่างประเทศ

ยอดคงค้างสินเชื่อ รวมทั้งระบบจ�าแนกตามกลุ่มสถาบันการเงิน

à§Ô¹ÊÓÃÍ§ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È หนวย : ลานดอลลาร สรอ.

ทองคำ
สิทธิพิเศษถอนเงิน
สินทรัพยสงสมทบกองทุน
การเงินระหวางประเทศ
สินทรัพยตางประเทศ
รวม

รายการ 2556

5,960.8
1,499.9

805.7

159,022.3
167,288.7

2557

5,854.2
1,412.0

777.2

149,064.2
157,107.6

ส.ค.

5,610.00
1,368.30

632.3

148,227.50
155,838.10

ก.ย.
2558

5,513.50
1,368.30

632.9

148,018.70
155,533.40

ต.ค.

5,648.90
1,361.60

629.8

150,653.60
158,293.90

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.

หน่วย: ล้านบาท

ÂÍ´¤§¤ŒÒ§ÊÔ¹àª×èÍ
ÃÇÁ·Ñé§ÃÐºº¨Óá¹¡µÒÁ¡ÅØ‹ÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ ÃÒÂäµÃÁÒÊ หนวย : ลานบาท

ธนาคารพาณิชย
จดทะเบียนในประเทศ
Gross
Net
สาขา ธ.ตางประเทศ
Gross
Net
ธนาคารพาณิชย
Gross
Net
สถาบันการเงินทั้งสิ้น
Gross
Net

3/2556

10,849,895
10,710,341

1,154,392
1,148,836

12,004,287
11,859,177

12,010,244
11,864,786

4/2556

11,214,150
11,077,340

1,127,943
1,122,480

12,342,093
12,199,820

12,348,717
12,206,003

1/2557

11,215,179
11,072,567

1,202,862
1,197,456

12,418,041
12,270,023

12,424,501
12,275,997

2/2557

11,278,228
11,133,616

1,173,156
1,168,311

12,451,384
12,301,927

12,458,448
12,308,517

3/2557

11,475,934
11,331,801

1,103,198
1,098,782

12,579,132
12,430,583

12,585,593
12,436,589

4/2557(P)

11,767,918
11,632,176

1,104,945
1,100,559

12,872,862
12,732,735

12,879,272
12,738,693

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์

จีน : หยวน

ซื้อตั๋วเงิน
ซื้อเงินโอน
ขาย
อัตรากลาง

4.8254
5.0000
5.0117
4.9352

2555

4.9083
4.9398
5.0735
5.0067

2556

5.3592
5.3900
5.5092
5.4496

2558

5.1926
5.2203
5.3355
5.2779

2557

ญี่ปุน : เยน
(100 เยน)

ซื้อตั๋วเงิน
ซื้อเงินโอน
ขาย
อัตรากลาง

38.4875
38.6026
39.3636
38.9831

2555

31.1245
31.2248
31.8260
31.5254

2556

27.9394
28.0222
28.6045
28.3134

2558

30.3894
30.4807
31.0516
30.7661

2557

สหรัฐอเมริกา :
ดอลลาร

ซื้อตั๋วเงิน
ซื้อเงินโอน
ขาย
อัตรากลาง

30.8445
30.9430
31.2232
31.0831

2555

30.4891
30.5874
30.8645
30.7260

2556

34.0033
34.0942
34.4012
34.2477

2558

32.2451
32.3388
32.6208
32.4798

2557
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ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
อัตราค่าไฟฟ้า

ประเภทกิจการขนาดเล็ก
ส�าหรบัการใช้ไฟฟ้าเพือ่การประกอบธรุกิจ ธรุกจิรวมกบับ้านอยู่อาศยั อตุสาหกรรม หน่วยราชการ  

ส�านักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ท�าการ
ของหน่วยงานราชการต่างประเทศ และสถานที่ท�าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออื่นๆ ตลอดจน
บริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดต�่ากว่า 30 กิโลวัตต์

2.1495
2.1827

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย)ประเภทที่ 1 อัตราปกติ

3.4230

2.7628
3.7362

4.5827
5.2674

คาบริการ
(บาท/เดือน)

312.24
46.16

12.24
46.16

แรงดัน 22-33 กิโลโวลท
แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท 
- 150 หนวยแรก (0-150)
- 250 หนวยตอไป (151-400)
- เกิน 400 (401 ขึ้นไป)
ประเภทที่ 2 อัตราตามชวงเวลา
ของการใช (Term of Use rate:TOU)
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท
แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท

Peak Off Peak

ประเภทกิจการขนาดกลาง
ส�าหรบัการใช้ไฟฟ้าเพือ่ประกอบธรุกจิ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ ส�านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใด  

ของรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกจิ สถานทตู สถานทีท่�าการของหน่วยงานราชการต่างประเทศ  
และสถานที่ท�าการขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้า
เฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ แต่ไม่ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย)ประเภทที่ 1 อัตราปกติ

คาบริการ
(บาท/เดือน)

แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท
แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท
ประเภทที่ 2 อัตราตามชวงเวลา
ของการใช (Term of Use rate:TOU)
แรงดันตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
แรงดัน 22-33 กิโลโวลท
แรงดันต่ำกวา 22 กิโลโวลท

2.1572
2.1760
2.2092

2.6506
2.6880
2.7160

3.5982
3.6796
3.8254

ความตองการไฟฟา
(บาท/กิโลวัตต)

175.70
196.26
221.50

74.14
132.93
210.00

312.24
312.24
312.24

312.24
312.24
312.24

Peak Peak Off Peak
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อัตราค่าน�้าประปาพื้นที่ทั่วประเทศ

ประเภทกิจการขนาดใหญ่
ส�าหรับการใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยราชการ ส�านักงาน หรือหน่วยงาน 

อื่นใดของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ท�าการของหน่วยงานราชการ 
ต่างประเทศ และสถานที่ท�าการขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความ
ต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าเกิน 250,000 หน่วยต่อเดือน

ตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
2-33 กิโลโวลท
ต่ำกวา 22 กิโลโวลท
ประเภทที่ 2 อัตราตาม
ชวงเวลาการใช (Term
of Use rate : TOU)
ตั้งแต 69 กิโลโวลทขึ้นไป
22-33 กิโลโวลท
ต่ำกวา 22 กิโลโวลท

คาพลังงานไฟฟา
(บาท/หนวย)พลังไฟฟา

ประเภทที่ 1 อัตรา
ชวงเวลาของวัน (Time
of Day Rate : TOD)

ความตองการไฟฟา
(บาท/กิโลวัตต)

Peak
224.30
285.05
332.71

Peak

74.14
132.93

210

2.6506
2.6880
2.7160

Peak

3.5982
3.6796
3.8254

312.14
312.14
312.14

312.14
312.14
312.14

Off Peak

2.1572
2.1760
2.2092

Off Peak
0
0
0

Partial
29.91
58.88
68.22

คาบริการ
(บาท/เดือน)

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทีม่า : การประปาส่วนภมิูภาค

0-10
20-Nov
21-30
31-50
51-80
81-100
101-300
301-1,000

ชวงการใชน้ำ
(ลบม./เดือน)

10
10
10
20
30
20

200
700

จำนวน
หนวย

ราชการ/ธุรกิจขนาดเล็ก
ขั้นต่ำ 150 บาท/เดือน

( 9 ลบ.มม.)

รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม/
ธุรกิจขนาดใหญ อัตราขั้นต่ำ

300 บาท/เดือน ( 15 ลบ.มม.)

16
19
20

21.5
21.6

21.65
21.7

21.75

ราคาตอหนวย
18
21
24
27
29

29.25
29.5

29.75

ราคาตอหนวย

ÍÑµÃÒ¤‹Ò¹éÓ»ÃÐ»Ò¾×é¹·Õè·ÑèÇ»ÃÐà·È หนวย : บาท
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อัตราค่าตอบแทน : อัตราค่าจ้างแรงงานรายเดือนของบุคลากร
ตามวุฒิการศึกษาต่างๆรวมค่าประกันสังคม

1
2
3
4
5
6
7

ที่

มัธยมตน / มัธยมปลาย
ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล/ ปวช.
ปวท./ อนุปริญญา / ปกศ.สูง
ปวส.
ปริญญาตรี (4 ป)
ปริญญาตรี (5 ป)
ปริญญาตรี (6 ป) / ปริญญาโท

คุณวุฒิ

8,750
9,410

10,910
11,520
15,060
16,050
17,570

อัตราเงินเดือน

437
470

545.50
576
750
750
750

ประกันสังคม

ÍÑµÃÒ¤‹ÒµÍºá·¹ : ¤‹Ò¨ŒÒ§áÃ§§Ò¹ÃÒÂà´×Í¹¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃµÒÁÇØ²Ô
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‹Ò§æ ÃÇÁ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á  หนวย : บาท/เดือน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, กระทรวงการคลัง
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ส่วนกลาง

หน่วยงานสนับสนุนการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-553-8111 โทรสาร 02-553-8222
อีเมล์ : head@boi.go.th
เว็บไซต์ : www.boi.go.th

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
อาคารจตัรุสัจามจรุชีัน้ 18 ถนนพญาไท เขตปทมุวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-209-1100 โทรสาร 02-209-1199
อีเมล์ : osos@boi.go.th
เว็บไซต์ : http ://osos.boi.go.th/

ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02-280-2740 โทรสาร 02-280-2743
อีเมล์ : thai-sez@nesdb.go.th
เว็บไซต์ : http ://www.nesdb.go.th

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-253-0561 โทรสาร 02-252-9273
อีเมล์ : investment.1@ieat.mail.go.th
เว็บไซต์ : http ://www.ieat.go.th/

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
โทรสายด่วน : 1570

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : www.rd.go.th
โทรสายด่วน : 1161

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-667-6000 , 02-667-7000
เว็บไซต์ : www.customs.go.th
โทรสายด่วน : 1164

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-589-0100-1
อีเมล์ : 129@pea.co.th
เว็บไซต์ : www.pea.co.th
โทรสายด่วน 1129

การประปาส่วนภูมิภาค
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-551-8576
เว็บไซต์ : www.pwa.co.th
โทรสายด่วน 1662
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ส่วนภูมิภาค
ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4 ถนนสายเอเซีย (แม่สอด-ริมเมย) เขตเทศบาล
นครแม่สอด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 055-532-263 โทรสาร 055-532-263
อีเมล์ : tak-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.taksez.com

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 27000
ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-425-353 โทรสาร 037-425-353
อีเมล์ : sakaeo-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.sakaeo.go.th/sez_sk/

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 49000
ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 042-614-777 โทรสาร 042-614-777
อีเมล์ : mukdahan-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.mukdahan.go.th/

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
165 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลน�้าน้อย อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-211253 โทรสาร 074-211-904
อีเมล์ : songkhla-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.oss.songkhla.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
ถนนราษฎร์นิยม ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมือง จังหวัด
ตราด 23000
โทรศัพท์ 039-511-282 โทรสาร 039-511-282
อีเมล์ : trat-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.trat.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนองคาย
ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดหนองคาย 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-990-462 โทรสาร 042-990-462
อีเมล์ : nongkhai-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.nongkhai.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
37 ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ต�าบลโคกเคียน อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-532-026 โทรสาร 073-532-024
อีเมล์ : narathiwat-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : http ://narathiwat.excise.go.th/
 : www.narathiwat.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
ศาลากลางจงัหวดัเชยีงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�าบลริม
กก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-150-181 โทรสาร 053-150-181
อีเมล์ : chiangrai-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.chiangrai.net/

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม
เชิงสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-532-888-90, 094-546-4946, 085-
007-6990 โทรสาร 042-532-888-90
อีเมล์ : nakhonphanom-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.nakhonphanom-sez.go.th

ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ศาลากลางจังหวดักาญจนบุรี ถนนแสงชโูต ต�าบลปาก
แพรก อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-512-399 โทรสาร 034-512-208
อีเมล์ : kanchanaburi-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.kanchanaburi.go.th
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ 

เครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 
16,406.65 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ จังหวัดตาก
มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมาโดยมีพรมแดนติดต่อยาวประมาณ 542 กิโลเมตร

ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากมีพื้นที่ 1,419 ตารางกิโลเมตร 
(886,875 ไร่) ครอบคลุม 14 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอแม่สอด 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่สอด ต�าบลแม่ตาว ต�าบลท่าสายลวด 
ต�าบลพระธาตุผาแดง ต�าบลแม่กาษา ต�าบลแม่ปะ ต�าบลแม่กุ และต�าบลมหาวัน 

อ�าเภอพบพระ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลพบพระ ต�าบลช่องแคบ และต�าบลวาเล่ย์ 
     อ�าเภอแม่ระมาด 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแม่จะเรา ต�าบล
แม่ระมาด และต�าบลขะเนจื้อ
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

8,963
8,121

18,107
35,617
67,409

2554

25.47
23.08
51.45

สัดสวน
(%)

10,728
7,599

21,085
39,410
75,970

2555

27.22
19.28
53.5

สัดสวน
(%)

10,832
8,201

21,104
40,136
77,819

2556

26.99
20.43
52.58

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดตาก (ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 539.553 คน
ประชากรชาย 272,263 คน ประชากรหญิง 267,290 คน
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 270,999 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์ จังหวัดตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 426 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 

 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง
 ทางเครือ่งบิน มสีนามบนิแม่สอด สามารถเดนิทางจากกรงุเทพฯ ถงึแม่สอด โดยสายการบนินกแอร์

ศักยภาพ และโอกาส
 ด่านชายแดนแม่สอดเป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับเมืองเมียวดี เมียนมา มีมูลค่าการค้า

 ระหว่างไทย-เมียนมาเป็นอันดับหนึ่ง (ไม่รวมการน�าเข้าแก๊สธรรมชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี)
 ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor)
 ฝ่ังตะวนัตกสามารถเป็นประตเูชือ่มโยงไปยงัเมอืงย่างกุง้ซึง่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของเมียนมา
 สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอินเดีย และจีนตอนใต้
 พื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมายังมีแรงงานจ�านวนมากพร้อมรองรับการพัฒนาเขคพัฒนาเศรษฐกิจ

 พิเศษที่แม่สอด รวมทั้งสามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม 
 (Co-production) กับนิคมอุตสาหกรรมเมียวดี (เมียนมา)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการก่อสร้างทางเลื่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่ 2
 โครงการปรับปรุงเส้นทางตาก – แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)
 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่สลิดหลวง – แม่เงา
 โครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข 1175 ตอนแม่ระมาด – ห้วยส้มป่อย
 การขยายสนามบินแม่สอด

ศุลกากร และด่านชายแดน
 แผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศลุกากรพืน้ทีจั่งหวดัตาก ปี 2557-2565 โดยอยู่ระหว่าง

การพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 ณ สะพานข้ามแม่น�้าเมยแห่งที่ 2
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นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมพืน้ที ่1,421 ไร่ ตัง้อยูท่ี่ต�าบลแม่ปะ อ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก

สาธารณูปโภค
 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่สอด
 โครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 แผนงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอด
 สถานีผลิตน�้า 3 แห่ง ได้แก่ แม่สอด ห้วยม่วง แม่ระมาด

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 23 กลุ่มอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 การผลิตเครื่องเรือน
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 การผลิตเครื่องมือแพทย์
 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 การผลิตพลาสติก
 การผลิตยา
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การอบพืชและไซโล
 ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้/เศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรง
 โครงสร้างเหล็กงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 สิ่งพิมพ์
 เครื่องประทินผิว
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
 พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา
จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก
จุดผ่านแดนถาวร
 แม่สอด : บ้านริมเมย หมู่ 2 ต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด ติดกับพื้นที่เมืองเมียวดี  

 รัฐกะเหรี่ยง เวลาเปด-ปด 05.30-20.30 น. ทุกวัน
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มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

รายการสินค้าส่งออก และน�าเข้าชายแดนไทย-เมียนมา 10 อันดับแรก
 รายการสินค้าส่งออก รายการสินค้าน�าเข้า
ล�าดับที่ 1 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก๊าซธรรมชาติ
ล�าดับที่ 2 น�้ามันดีเซล โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
ล�าดับที่ 3 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์
ล�าดับที่ 4 เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์อุปกรณ์ สัตว์น�้า
ล�าดับที่ 5 ผ้าผืนและด้าย ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ
ล�าดับที่ 6 น�้าตาลทราย สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะอื่นๆ
ล�าดับที่ 7 น�้ามันเบนซิน เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ล�าดับที่ 8 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ผลิตภัณฑ์โลหะท�าด้วยเหล็ก
ล�าดับที่ 9 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง
ล�าดับที่ 10  บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปแบะอาหารส�าเร็จ ผลไม้ และของปรุงแต่งจากผลไม้

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

 ชัน้ 4 ถนนสายเอเซยี (แม่สอด-รมิเมย) เขตเทศบาลนครแม่สอด อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 63110
 โทรศัพท์ 055-532-263 โทรสาร 055-532-263
 อีเมล์ : tak-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-541-037 โทรสาร 055-511-503
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 055-511-049 โทรสาร 055-513-228
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 055-512-308 โทรสาร 055-513-673
 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โทรศัพท์ 055-511-763 

 โทรสาร 055-511-763
 ส�านักงานสรรพากรจังหวัด โทรศัพท์ 055-511-667 โทรสาร 055-513-467
 ส�านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 055-511-222 โทรสาร 055-514-223
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-511-121 โทรสาร 055-514-666
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ�าเภอแม่สอด โทรศัพท์ 055-531-166 โทรสาร 055-533-966
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-511-016 โทรสาร 055-544-722
 การประปาส่วนภูมิภาค แม่สอด โทรศัพท์ 055-563-001 โทรสาร 055-544-511
 ด่านศุลกากรแม่สอด โทรศัพท์ 055-563-065 โทรสาร 055-563-753

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

62,522.04
59,839.24
2,682.80

57,156.44

2557

69,060.58
68,997.00

63.59
68,933.41

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-àÁÕÂ¹ÁÒ
หนวย : ลานบาท

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
 โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

(รายจังหวัด : ตาก)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ภาคตะวันออกของไทย มีพื้นที่ประมาณ 7,195.14 
ตารางกิโลเมตร จังหวัดสระแก้วมี อาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ 332 ตารางกิโลเมตร 
(207,500 ไร่) ครอบคลุม 4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภออรัญประเทศ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบ้านด่าน ต�าบลป่าไร่ และ
ต�าบลท่าข้าม

อ�าเภอวัฒนานคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลผักขะ
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

9,451
4,686

16,635
31.773
54,420

2554

30.71
15.23
54.06

สัดสวน
(%)

9,681
4,854

18,281
32,817
57,046

2555

29.5
14.79
55.71

สัดสวน
(%)

10,098
4,628

18,693
33,417
57,116

2556

30.22
13.85
55.93

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดสระแก้ว (ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 552,187 คน 
ประชากรชาย 277,432 คน ประชากรหญิง 274,755 คน 
ผูู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 345,781 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ทางรถยนต์
 ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปจังหวัดสระแก้วระยะทาง 214 กิโลเมตร
 ทางหลวงหมายเลข 304 ถึงจังหวัดสระแก้วระยะทาง 198 กิโลเมตร

ศักยภาพและโอกาส
 ด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย 

 ประเทศกัมพูชา เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย – กัมพูชาสูงที่สุด
 เป็นพื้นที่ค้าส่งระหว่างประเทศ และค้าปลีกที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอรัญประเทศตั้งอยู่

 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และกรุงเทพ
 อยูใ่นแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) ซึง่เป็นช่องทางส�าคญั

 ของไทยในการขนส่งสินค้าไปยังพนมเปญ และเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งสามารถร่วมด�าเนิน
 กิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (Co-Production) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ปอยเปต-โอเนียง กัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนไทย 
 เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กล่องใส่เครื่องประดับซึ่งใช้แรงงานเข้มข้น

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชือ่มโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอยีน (ไทย)-สตงึบท (กมัพชูา)
 โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านทิศใต้
 โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศด้านทิศเหนือ
 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 372 และทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 348 เพิม่ช่องจราจร

 จาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทาง
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ศุลกากรและด่านชายแดน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร ต�าบลบ้านป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 การพัฒนาเป็นศูนย์ขนส่งสินค้า 3 แห่งได้แก่ ด่านคลองลึก พื้นที่ด้านเหนือ ต�าบลบ้านป่าไร่ 

 พื้นที่ด้านใต้ ต�าบลท่าข้าม
 ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าที่บ้านเขาดินเป็นจุดผ่านแดนถาวร

นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมพืน้ที ่690 ไร่ ตัง้อยูท่ีต่�าบลป่าไร่ อ�าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแก้ว

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอรัญประเทศ 3
 แผนพัฒนาระบบประปา

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ 22 กลุ่ม
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 การผลิตเครื่องเรือน
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 การผลิตเครื่องมือแพทย์
 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 การผลิตพลาสติก
 การผลิตยา
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การอบพืชและไซโล
 ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้/เศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรง
 โครงสร้างเหล็กงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 สิ่งพิมพ์
 เครื่องประทินผิว
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
 พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว
จุดผ่านแดนถาวร
 บ้านคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ ติดกับปอยเปต อ.โอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

 เวลาเปด-ปด 06.00-20.00 น. ทุกวัน
จุดผ่อนปรน
 บ้านตาพระยา อ�าเภอตาพระยา ติดกับบ้านบึงตะกวน จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

 เวลาเปด-ปด 09.00-17.00 น. ของทุกวัน
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มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายจังหวัด : จังหวัดสระแก้ว)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

74,771.75
59,508.78
15,262.97
44,245.80

2557

77,173.71
61,061.42
16,111.89
44,949.53

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-¡ÑÁ¾ÙªÒ
หนวย : ลานบาท

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
 โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

(รายจังหวัด : สระแกว)

รายการสินค้าส่งออก และน�าเข้าชายแดนไทย-กัมพูชา 10 อันดับแรก
 รายการสินค้าส่งออก รายการสินค้าน�าเข้า

ล�าดบัที ่1 เคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ ผกัและของปรุงแต่งจากผัก
ล�าดบัที ่2 รถยนต์ อปุกรณ์ และส่วนประกอบ เครือ่งรบัส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตัง้
ล�าดบัที ่3 ยานพาหนะอ่ืนๆ และส่วนประกอบ ลวด และสายเคเบิลทีหุ่ม้ฉนวน
ล�าดบัที ่4 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ อะลมิูเนียมและผลติภณัฑ์
ล�าดบัที ่5 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู วตัถุดบิและผลิตภณัฑ์ก่ึงส�าเรจ็รูป
ล�าดบัที ่6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบอื่นๆ เครือ่งจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมและส่วนประกอบ
ล�าดับที ่7 ปนูซเีมนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า ชดุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า และส่วนประกอบ
ล�าดบัที ่8 น�า้มนัเบนซนิ เสือ้ผ้าส�าเรจ็รูป
ล�าดับที ่9 ผลติภัณฑ์เหลก็ และเหลก็กล้า ผลติภัณฑ์สิง่ทออืน่ๆ
ล�าดับที ่10  เครือ่งส�าอาง เครือ่งหอม และสบู ่ น�า้มนัพชืและผลิตภณัฑ์

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 27000
 ต�าบลท่าเกษม อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 โทรศัพท์ 037-425-353 โทรสาร 037-425-353
 อีเมล์ : sakaeo-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-425-126
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 037-425-011-3 โทรสาร 037-425-011
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 037-425-053 โทรสาร 037-425-055
 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจังหวดั โทรศพัท์ 037-425-500 โทรสาร 037-425-038
 ส�านักงานสรรพากรจังหวัด โทรศัพท์ 037-425-010 โทรสาร 037-425-008-9
 ส�านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 037-425-040 โทรสาร 037-425-059
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-242-718 โทรสาร 037-242-526
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภออรัญประเทศ โทรศัพท์ 037-231-861 โทรสาร 037-233-041
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-241-584 โทรสาร 037-241-584
 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ โทรศัพท์ 037-231-133 โทรสาร 037-231-596
 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ โทรศัพท์ 037-230-313 โทรสาร 037-230-312

 บ้านหนองปรือ อ�าเภออรัญประเทศ ติดกับ มาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
 เวลาเปด-ปด 09.00-17.00 น. ของทุกวัน
 บ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด ติดกับ พนมได (บ้านกิโล 13) จังหวัดพระตะบอง 

 เวลาเปด-ปด 09.00-17.00 น. ของทุกวัน
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ค้าส่ง และขนส่งต่อเนื่อง

หลายรูปแบบ

จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ 
4,339.83 ตารางกิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ 578.5 ตารางกิโลเมตร 
(361.542 ไร่) ครอบคลุม 11 ต�าบล ใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 5 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลศรีบุญเรือง ต�าบลมุกดาหาร 
ต�าบลบางทรายใหญ่ ต�าบลค�าอาฮวน และต�าบลนาสีนวน 

อ�าเภอหว้านใหญ่ 4 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบางทรายน้อย ต�าบลชะโนด 
ต�าบลหว้านใหญ่ และต�าบลปงขาม 

อ�าเภอดอนดาล 2 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลโพธิ์ไทร และต�าบล
ดอนตาล
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

5,914
3,223

10,234
19,370
54,452

2554

30.53
16.64

53

สัดสวน
(%)

6,437
2,822

10,777
20,035
56,623

2555

32.13
14.08
53.79

สัดสวน
(%)

8,026
2,794

11,945
22,764
64,648

2556

35.26
12.27
52.47

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดมุกดาหาร (ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 346,016 คน 
ประชากรชาย 173,449 คน ประชากรหญิง 172,567 คน 
ผู้อยู่ในแรงงาน 203,307 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์

 ทางหลวงหมายเลข 2 จังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร
 ทางรถไฟ

 มีรถไฟเส้นทาง กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีระยะทาง 665 กิโลเมตร จากนั้นต่อไปยัง
 จังหวัดมุกดาหาร ทางถนนระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร

ศักยภาพและโอกาส
 ด่านชายแดนมุกดาหารเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว 

 มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย - สปป. ลาว สูงเป็นอันดับสอง
 ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ สปป.ลาว

  เวียดนาม และจีน
 เป็นช่องทางที่ส�าคัญในการขนส่งสินค้า เช่น เครื่องดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้
 สามารถร่วมด�าเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม (Co–Production) 

 กบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั –เซโน (สปป.ลาว) ซึง่มกีารลงทนุทีห่ลากหลายจากต่างประเทศ
 สามารถใช้ระบบการขนส่งทางอากาศผ่านสนามบนิใกล้เคยีงฯ ณ จงัหวดันครพนม และอบุลราชธานี

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 โครงการ ได้แก่

  โครงการสายมุกดาหาร - ธาตุพนม
  โครงการทางหลวงหมายเลข 12 (ช่วงบ้านนาไคร้ อ�าเภอกุฉินารายณ์-อ�าเภอค�าชะอี)
  โครงการทางหลวงหมายเลข 238 (ทางเลี่ยงเมืองทุกดาหาร)
  โครงการทางหลวงหมายเลข 2034 (มุกดาหาร - ดอนตาล - ชานุมาน)
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ศุลกากร และด่านชายแดน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 พื้นที่มุกดาหาร โดยเฉพาะ 

 การพัฒนาเป็นพื้นที่ควบคุมร่วม (Common Control Area : CCA) กับ สปป.ลาว
นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 1,085.64 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลค�าอาฮวน อ�าเภอเมือง 

 จังหวัดมุกดาหาร
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
 การก่อสร้างปรับปรุงระบบน�้าดิบ ระบบผลิตและจ่ายน�้า

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ รวม 15 กลุ่มอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การอบพืชและไซโล
 ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้/เศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรง
 โครงสร้างเหล็กงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 สิ่งพิมพ์
 เครื่องประทินผิว
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 การผลิตสิ่งของจากเยื่อกระดาษ
 พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า

การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร
จุดผ่านแดนถาวร 
 ด่านอ�าเภอเมืองมุกดาหาร ติดกับแขวงสะหวันนะเขต เมืองไกสอน พรหมวิหาร

 เวลาเปด -ปด 06.00-18.00 น.
 ด่านสะพานมิตรภาพไทย – สปป.ลาวแห่งที่ 2 บ้านสงเปือย ต�าบลบางทรายใหญ่ อ�าเภอเมือง

 มกุดาหาร ตดิกับเมืองไกสอน พรหมวิหาร แขวงสะหวนันะเขต เวลาเปด-ปด 06.00-22.00 น.
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มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

39.325.17
16,771.47
22,553.70
-5,782.24

2557

53,936.77
25,627.71
28,309.06
-2,681.35

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÅÒÇ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : มุกดาหาร)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

รายการสินค้าส่งออก และน�าเข้าชายแดนไทย-ลาว 10 อันดับแรก
 รายการสินค้าส่งออก  รายการสินค้าน�าเข้า
ล�าดับที่ 1 รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เชื้อเพลิงอื่นๆ (ไฟฟ้า)
ล�าดับที่ 2 น�้ามันดีเซล ทองแดงและผลิตภัณฑ์
ล�าดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้า เครื่องรับ ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดต้้ง
ล�าดับที่ 4 น�้ามันเบนซิน ผัก และของปรุงแต่งจากผัก
ล�าดับที่ 5 สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ไม้แปรรูป
ล�าดับที่ 6 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ ธัญพืช
ล�าดับที่ 7 เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ลวดและสายเคเบิลที่หุ้มฉนวน
ล�าดับที่ 8 วงจรพิมพ์ ปุ๋ย
ล�าดับที่ 9 ไก่ ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้
ล�าดับที่ 10  เหล็ก และเหล็กกล้า กาแฟ ชา เครื่องเทศ 

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

 ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 49000
 ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 โทรศัพท์ 042-614-777 โทรสาร 042-614-777
 อีเมล์ : mukdahan-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611-330 โทรสาร 042-611-330
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 042-611-575 โทรสาร 042-611-756
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 042-611-297
 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โทรศัพท์ 042-614-231 

 โทรสาร 042-612-052
 ส�านักงานสรรพากรจังหวัด โทรศัพท์ 042-611-462
 ส�านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 042-611-545
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ 042-631-361
 การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ 042-611-131
 ด่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611-758

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว (รายจังหวัด : จังหวัดมุกดาหาร)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

จังหวัดสงขลาตัง้อยูฝ่ั่งอ่าวไทยของภาคใต้ตอนล่างมอีาณาเขตตดิต่อกบัรัฐเคด
าห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่ 7,393,89 ตารางกิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 552.3 ตารางกิโลเมตร 
(345,187.5 ไร่) ครอบคลุม 4 ต�าบลในอ�าเภอสะเดา ได้แก่ ต�าบลสะเดา ต�าบล
ส�านักขาม ต�าบลส�านักแต้ว และต�าบลปาดังเบซาร์

THAILAND SPECIAL Economic Zones44



ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

48,872
73,568

101,965
224,405
150,515

2554

21.78
32.78

45

สัดสวน
(%)

39,694
72,134

103,658
215,485
143,541

2555

18.42
33.48
48.1

สัดสวน
(%)

36,398
75,378

108,936
220,712
146,030

2556

16.49
34.15
49.36

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดสงขลา(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 1,401,303 คน 
ประชากรชาย 684,223 คน ประชากรหญิง 717,080 คน 
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 828,768 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์ 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 และทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทาง 950 กิโลเมตร

 ทางรถไฟ
 รถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) ไปยังจังหวัดสงขลาระยะทาง 947 กิโลเมตร

 ทางเครื่องบิน
 มีสนามบินหาดใหญ่ และสายการบินให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ได้แก่ 

 สายการบินไทย นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และ ไทยไลอ้อนแอร์

ศักยภาพและโอกาส
 เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์

 เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้า
 ชายแดนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งและสองของประเทศไทยตามล�าดับ
 อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง และท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่าง

 ไทย-มาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซาร์
 มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 

 (IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับ
 บูกิตกายูฮีตัม (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งสามารถ
 ขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วนเหนือ-ใต้ (North - South 
 Expressway) เข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟปาดังเบซาร์
 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย – มาเลเซีย
 โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
 โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกสงขลา 2
 โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายหาดใหญ่-สะเดา

ศุลกากรและด่านชายแดน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรปี 2557-2565 พื้นที่จังหวัดสงขลา
 โครงการพัฒนาด่านสะเดาแห่งที่ 2
 โครงการตดิต้ังระบบตรวจสอบตูค้อนเทนเนอร์สนิค้าด้วยเครือ่งเอก็ซเรย์แบบถอดประกอบเคล่ือนย้ายได้

นิคมอุตสาหกรรม
 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (นิคมฉลุง) เนื้อที่ 1.097.61 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลส�านักขาม 

 อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการปรับปรุงขยายประปาส่วนภูมิภาคสะเดา
 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสะเดาแห่งที่ 3

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 15 กลุ่มอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 การผลิตเครื่องเรือน
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การอบพืชและไซโล
 ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้/เศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลิตอาหารสัตว์
 วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรง
 โครงสร้างเหล็กงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 สิ่งพิมพ์
 เครื่องประทินผิว
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
 พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
จุดผ่านแดนถาวร
 ด่านสะเดา อ�าเภอสะเดา ติดกับด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 

 เวลาเปด-ปด 05.00-23.00 น. ของทุกวัน
 ด่านปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา ติดกับด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส 

 เวลาเปด-ปด 05.00-21.00 น.ของทุกวัน
 ด่านบ้านประกอบ อ�าเภอนาทวี ติดกับด่านบ้านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเกดะห์ 

 เวลาเปด- ปด 07.00-17.00 น. ของทุกวัน
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มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายจังหวัด :จังหวัดสงขลา) 

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

รายการสินค้าส่งออก และน�าเข้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 10 อันดับแรก
 รายการสินค้าส่งออก  รายการสินค้าน�าเข้า
ล�าดับที่ 1 ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ล�าดับที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง
ล�าดับที่ 3 ไม้แปรรูป ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ล�าดับที่ 4 ผลิตภัณฑย์างอื่นๆ เทปแม่เหลก็ จานแม่เหลก็ส�าหรบัคอมพวิเตอร์
ล�าดับที่ 5 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ล�าดับที่ 6 มอเตอร์และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า 
ล�าดบัที ่7 เครือ่งโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศพัท์ อุปกรณ์ เครือ่งจกัรไฟฟ้าอืน่ๆ และส่วนประกอบ 
ล�าดับที่ 8 ถุงมือยาง อุปกรณ์ไฟฟ้าส�าหรับตัดต่อ หรือป้องกัน
ล�าดับที่ 9 สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรอื่นๆ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวมทั้งโครงรถ
ล�าดบัที ่10 เครือ่งยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู และส่วนประกอบ อลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 165 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลน�้าน้อย อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท์ 074-211253 โทรสาร 074-211-904
 อีเมล์ : songkhla-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074- 325-036 โทรสาร 074-312-016
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 074-311-422 โทรสาร 074-324-238
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 074-311-511, 074-442-662 โทรสาร 074-311-596
 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั โทรศพัท์ 074-311-579 โทรสาร 074-327-428
 ส�านักงานสรรพากรภาค 12 โทรศัพท์ 074-273-888, 074-278-856 โทรสาร 074-273-863
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 โทรศัพท์ 074-273-806 โทรสาร 074-273-845
 ส�านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 074-313-423 โทรสาร 074-313-423
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-334-176 โทรสาร 074-333-989
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ�าเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-360-737 โทรสาร 074-258-333
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074- 311-841 โทรสาร 074-443-861
 การประปาส่วนภูมิภาค อ�าเภอหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074- 598-094 โทรสาร 074-598-102
 ด่านศุลกากรสะเดา โทรศัพท์ 074- 398-817 โทรสาร 074-398-815
 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ โทรศัพท์ 074-521-992 โทรสาร 074-521-991
 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-251-081 โทรสาร 074- 251-082

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

500,710.44
270,369.39
230,314.05
40,082.34

2557

479,551.68
246,237.86
233,313.82
12,924.04

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÁÒàÅà«ÕÂ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : สงขลา)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

ศูนย์กลางการค้าส่ง 

ขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และศูนย์กลาง

ให้บริการการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

“จังหวัดตราด”เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย  
มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบก
และทางทะเล โดยทางบกติดกับจังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต และจังหวัด 
เกาะกงของกัมพูชา แนวพรมแดนยาว 165 กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทาง
ทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครระยะทาง 315 กิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดมีพื้นที่ 50.2 ตารางกิโลเมตร 
(31,375 ไร่) ครอบคลุม 3 ต�าบลในอ�าเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ต�าบลคลองใหญ่ 
ต�าบลหาดเล็ก และต�าบลไม้รูด ระยะทางจากกรุงเทพฯ–เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษตราด 420 กิโลเมตร
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

23,088
1,333

15,376
39,798

158,469

2554

58.01
3.35

39

สัดสวน
(%)

20,470
1,256

15,541
37,268

146,123

2555

54.93
3.37
41.7

สัดสวน
(%)

16,307
1,366

16,503
34,176

131,983

2556

47.71
4

48.29

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดตราด(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 224,730 คน 
ประชากรชาย 112,057 คน ประชากรหญิง 112,673 คน
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 146,845 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์
 บางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
 บางนา-ชลบรุ-ีแกลง-จนัทบรุ-ีตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กโิลเมตร

 ทางเครื่องบิน
 บรษิทั บางกอกแอร์เวย์ จ�ากดั มเีทีย่วบินระหว่างกรงุเทพฯ-ตราด ทกุวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ และอาทิตย์

ศักยภาพและโอกาส
 ด่านชายแดนบ้านมหาดเล็กเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อกับจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
 ตัง้อยูบ่นแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340 กโิลเมตร) 

 รวมทั้งท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา (ประมาณ 250 กิโลเมตร)
 มฐีานการท่องเทีย่วในพืน้ที ่และสามารถเชือ่มโยงกบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเกาะกง (กมัพชูา) 

 ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด - หาดเล็ก
 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ขนาดใหญ่พร้อมถนนทางเข้า

ศุลกากรและด่านชายแดน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 พื้นที่ตราด
 โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร บ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
 ยกระดับจดุผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง บ้านท่าเส้น พืน้ทีต่�าบลแหลมกลัดเป็นจุดผ่านแดนถาวร

นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมพืน้ที ่411.10 ไร่ ตัง้อยูท่ีต่�าบลไม้รดู อ�าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด
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กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 14 กลุ่มอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 กิจการโลจิสติกส์
 นิคม หรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
 การอบพืชและไซโล
 ผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้/เศษวัสดุทางการเกษตร
 ผลิตอาหารสัตว์
 วัสดุก่อสร้าง และคอนกรีดอัดแรง
 โครงสร้างเหล็กงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม
 สิ่งพิมพ์
 เครื่องประทินผิว
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค
 การผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ
 พัฒนาอาคารโรงงาน และ/หรือคลังสินค้า

การค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด
จุดผ่านแดนถาวร
 บ้านหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ ติดกับจามเยียม อ�าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 

 (เวลาปด-เปด 07.00-20.00 น. ทุกวัน)
จุดผ่อนปรน
 บ้านหมื่นด่าน ต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ ติดกับบ้านศาลเจ้า อ�าเภอสัมลูด 

 จังหวัดพระตะบอง (เวลาปด -เปด 08.30-17.00 น. ทุกวัน)
 บ้านมะม่วง ต�าบลนนทรี อ�าเภอบ่อไร่ ติดกับบ้านฉอระกา อ�าเภอส�ารูด 

 จังหวัดพระตะบอง (เวลาปด-เปด 07.00-18.00 น.เฉพาะวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี)

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (รายจังหวัด : จังหวัดตราด)

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

29,636.49
27,555.18
2,081.31

25,473.87

2557

31,816.99
29,073.24
2,743.75

26,329.49

2558

���������������������-�������
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : ตราด)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด

 ถนนราษฎร์นิยม ต�าบลบางพระ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
 โทรศัพท์ 039-511-282 โทรสาร 039-511-282 อีเมล์ : trat-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 039-511-282
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 039-511-283 โทรสาร 039-520-231
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 039-511-945 โทรสาร 039-520-228
 ส�านกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั โทรศพัท์ 039-511-157 โทรสาร 039-520-057
 ส�านกังานสรรพากรจงัหวดั โทรศัพท์ 039-511-080-81 โทรสาร 039-511-006
 ส�านกังานโยธาธกิาร และผงัเมอืงจงัหวดั โทรศัพท์ 039-512-580 โทรสาร 039-512-580
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจงัหวดัตราด โทรศัพท์ 039-511-033 โทรสาร 039-511-165
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอ�าเภอคลองใหญ่ โทรศัพท์ 039-581-509
 การประปาส่วนภมูภิาค จังหวัดตราด โทรศัพท์ 039-520-416 โทรสาร 039-511-166
 ด่านศลุกากรคลองใหญ่ โทรศัพท์ 039-581-018 โทรสาร 039-581-361
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

จังหวัดหนองคาย มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,026.534 ตารางกโิลเมตร ลกัษณะเป็น 
รูปยาวทอดไปตามล�าน�า้โขง ซ่ึงเป็นเส้นกัน้เขตแดนกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีความยาวทั้งสิ้น 210.60 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ครอบคลุม 13 ต�าบล 
ใน 2 อ�าเภอ ได้แก่

อ�าเภอเมืองหนองคาย 12 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลค่ายบกหวาน ต�าบลในเมอืง  
ต�าบลบ้านเดื่อ ต�าบลพระธาตุบังพวน ต�าบลโพธิ์ชัย ต�าบลโพนสว่าง ต�าบลมีชัย 

ต�าบลเวียงคุก ต�าบลสีกาย ต�าบลหนองกอมเกาะ ต�าบลหาดค�า 
ต�าบลหินโงม 

อ�าเภอสระใคร 1 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสระใคร
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

8,821
5,203

19,496
33,520
73,337

2554

26.32
15.52
58.16

สัดสวน
(%)

9,827
4,890

19,914
34,632
76,052

2555

28.38
14.12
57.5

สัดสวน
(%)

12,004
5,139

21,324
38,467
84,828

2556

31.21
13.36
55.43

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดหนองคาย(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ประชากรรวม 517,260 คน
ประชากรชาย 258,638 คน ประชากรหญิง 258,622 คน
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 233,554 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์ 

 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 2 ไปจนถึงหนองคาย
 ระยะทางประมาณ 615 กิโลเมตร
 ทางรถไฟ 

 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�าโพง) 
 ไปยังจังหวัดหนองคายทุกวัน

ศักยภาพและโอกาส
 เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาวที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

 การค้าชายแดนผ่านด่านอื่นๆ ระหว่างไทย – สปป.ลาว
 อยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี (ประมาณ 60 กิโลเมตร)
 สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) (ประมาณ 60 กิโลเมตร) ได้ทั้งทางถนน 

 และทางรถไฟซึ่งเชื่อมต่อถึงกรุงเทพฯ หนองคายมีโครงข่ายการขนส่งทั้งทางถนน ทางรถไฟ 
 และทางอากาศ สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และเชื่อมโยงระหว่าง

 หนองคายกับ สปป.ลาว (เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง) และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ 
 ความเป็นเมืองน่าอยู่ของหนองคายจะสามารถพัฒนาเป็นที่พักอาศัยของนักลงทุนทั้งไทย 

 และชาวต่างชาติได้

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 พัฒนาทางหลวง 212 หนองคาย –โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1
 สนามบินนานาชาติอุดรธานี
 สถานีรถไฟนาทา (สปป. ลาว) และสถานีรถไฟหนองคาย (ไทย)
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ศุลกากรและด่านชายแดน
 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากรพื้นที่จังหวัดหนองคาย ปี 2557-2565 
 โครงการพัฒนาด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1
 โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคาย และลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ 

นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนคิมอุตสาหกรรมพืน้ที ่2,900 ไร่ ตัง้อยูท่ีต่�าบลโพนสว่าง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 5 กิจการ
 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 โลจิสติกส์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การค้าชายแดนไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย
จุดผ่านแดนถาวร
 ด่านท่าเสด็จ อ�าเภอเมืองหนองคาย ติดกับท่าเดื่อ ด่านท้องถิิ่น แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ 

 เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น.
 ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว บ้านเหล่าจอมมณี ต�าบลมีชัย อ�าเภอเมืองหนองคาย

 ติดกับบ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง ด่านสากล  แขวงนครหลวงเวียงจันทน์  
 เวลาเปด-ปด 06.00-22.00 น. 

จุดผ่อนปรน
 บ้านเปงจาน ต�าบลโพนแพง กิง่อ�าเภอรตันวาปี ตดิกบับ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวง บอลคิ�าไซ 

 เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น. วันอาทิตย์ และวันพุธ
 หมู่ 1 ต�าบลจุมพล อ�าเภอโพนพิสัย ติดกับบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม  

 แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ เวลาเปด - ปด 08.00-16.00 น. วันอังคารและวันเสาร์ 
 บ้านบ้านหม้อ อ�าเภอศรเีชยีงใหม่ ตดิกบับ้านด่านด�า เมืองสโีคดตะบอง แขวงนครหลวงเวยีงจนัทน์ 

 เวลาเปด-ปด 08.00-17.00 น. วันอังคารและวันเสาร์
 บ้านบ้านม่วง อ�าเภอสังคม ติดกับบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ 

 เวลาเปด-ปด 08.00-16.00 น. วันพุธ และวันเสาร์
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ที่มา :  กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

60,128.36
58,631.06
1,497.30

57,133.76

2557

61,621.31
57,258.65
4,362.66

52,896.00

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÅÒÇ
หนวย : ลานบาท

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
 โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

(รายจังหวัด : หนองคาย)

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดหนองคาย 

 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ต�าบลหนองกอมเกาะ อ�าเภอเมือง 
 จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-990-462 โทรสาร 042-990-462
 อีเมล์ : nongkhai-sez@moi.go.th
 ส�านกังานจงัหวดัหนองคาย โทรศพัท์ 042-412-678 โทรสาร 042-412-678 ต่อ 46155, 46166
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 042-411-561 , 042-421-128 โทรสาร 042-411-339
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 042-421-272 ต่อ 11 โทรสาร 042-411-999 ต่อ 20
 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั โทรศพัท์ 042-423-971 โทรสาร 042-413-562
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย โทรศัพท์ 042-412-666 โทรสาร 042-411-153
 ส�านกังานโยธาธกิารและผงัเมืองจังหวดั โทรศพัท์ 042- 411-052 โทรสาร 042-411-052, 042-422-826
 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค จังหวดัหนองคาย โทรศพัท์ 042-990-702, 042-990-719 โทรสาร 042-990-717
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 042-411-145 โทรสาร 042-460-917
 ด่านศุลกากรหนองคาย โทรศัพท์ 042- 411-518 โทรสาร 042- 412-654

มูลค่าการค้าชายแดน ไทย-ลาว

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 55



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

ฐานการท่องเทีย่ว แหล่งผลติอาหาร สนิค้าเกษตร 
ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย มีพื้นที่ 11,678,37 ตารางกิโลเมตร จังหวัด

เชียงรายตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว และ เมีียนมา 
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่เมียนมา สปป.ลาว  
และจีนตอนใต้ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ 21 ต�าบล 
ใน 3 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเชยีงของ 7 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลคร่ึง ต�าบลศรีบญุเรือง ต�าบลริมโขง 
ต�าบลเวียง ต�าบลศรีดอนชัย ต�าบลสถาน ต�าบลห้วยซ้อ 

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

อ�าเภอแม่สาย 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลเกาะช้าง  
ต�าบลบ้านด้าย ต�าบลโป่งงาม ต�าบลโป่งผา ต�าบลแม่สาย  
ต�าบลเวียงพางค�า ต�าบลศรีเมืองชุม ต�าบลห้วยไคร้
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

25,650
5,913

42,352
73,915
63,226

2554

34.7
8

57.3

สัดสวน
(%)

33,338
5,206

46,739
85,283
73,156

2555

39.1
6.1

54.8

สัดสวน
(%)

35,252
6,509

51,767
93,528
80,477

2556

37.69
6.96

55.35

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดเชียงราย(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ประชากรรวม 1,207,699 คน 
ประชากรชาย 593,393 คน ประชากรหญิง 614,306 คน 
อยู่ในก�าลังแรงงาน 675,132 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์

 1. ทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ  ไปจังหวัดเชียงราย
  รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร
 2. ทางหลวงหมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 117 ทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 101  

  และทางหลวงหมายเลข 103 ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร
 ทางเครื่องบิน

 สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีเที่ยวบินทุกวันโดยสายการบินไทย 
 นกแอร์ ไทยไลออนแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และ บางกอกแอร์เวย์ ตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย 
 และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน

ศักยภาพและโอกาส
 อยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ ( North – South Economic Corridor) ซึ่งสามารถ

 ไปทางเหนือเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้ทั้งทางบก และทางน�้า โดยทางบก
 อาศัย 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนน R3A (ผ่านด่านเชียงของ และ สปป.ลาว) และ R3B (ผ่านด่าน
 แม่สาย และเมียนมา) ส�าหรับทางน�้าสามารถขนส่งโดยอาศัยแม่น�้าโขงผ่านทางด่านเชียงแสน
 สามารถเชื่อมโยงลงมาทางใต้สู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นของโลก 

 ท�าให้เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่จีนตอนใต้ และพื้นที่
 ตอนบนของเมียนมา และ สปป.ลาว เพื่อขนส่งสินค้าออกทางทะเลที่แหลมฉบัง นอกจากนี้
 เชียงรายยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเชียงรายกับแหล่งท่องเที่ยว
 ในพื้นที่ตอนบนของเมียนมา สปป. ลาว และ จีนตอนใต้ นอกจากนี้อุตสาหกรรมในพื้นที่ 
 เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เครื่องเรือน แปรรูปไม้ มีโอกาสพัฒนา
 ขยายห่วงโซ่มูลค่าการผลิต
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก
 โครงการปรับปรุงถนนเลียบชายแดนเพื่อการท่องเที่ยว
 โครงการปรับปรุงสะพานมิตรภาพแม่น�้าสายแห่งที่ 1
 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งเชียงของ
 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 1290 เชียงของ - เชียงแสน

ศุลกากรและด่านชายแดน
 โครงการปรับปรุงอาคารด่านศุลกากรแม่สายที่ 1 และสิ่งอ�านวยความสะดวก
 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและด่านศุลกากรแม่สาย
 โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่

นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 500 ไร่ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการพัฒนาระบบชลประทาน
 โครงการบริหารจัดการขยะ และน�้าเสีย
 โครงการเตรียมเพิ่มก�าลังจ่ายกระแสไฟฟ้า
 โครงการขยายเขตประปาอ�าเภอแม่สาย

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรม
 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 ผลิตเครื่องเรือน
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 ผลิตเครื่องมือแพทย์
 การผลิตพลาสติก
 การผลิตยา
 โลจิสติกส์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนถาวรด้านเมียนมา
 สะพานข้ามแม่น�้าแม่สาย เขตเทศบาลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก 

 รัฐฉาน เวลาเปด -ปด 06.30-18.30 น. ทุกวัน
 สะพานข้ามแม่น�้าสายแห่งที่ 2 ต�าบลสันผักฮี้ อ�าเภอแม่สาย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก 

 รัฐฉาน เวลาเปด-ปด 06.30-18.30 น. ทุกวัน
จุดผ่อนปรนด้านเมียนมา
 ท่าบ้านปางห้า ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

 เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.
 ท่าบ้านสายลมจอย ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 

 เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.
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 ท่าบ้านเกาะทราย ต�าบลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 
 เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.
 ท่าดินด�า บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย ติดกับบ้านดินด�า จังหวัดท่าขี้เหล็ก 

 รัฐฉาน เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.
 บ้านสบรวก หมู่ 1 ต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงแสน ติดกับบ้านเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก 

 รัฐฉาน เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.

มูลค่าการค้าชายแดน ไทย-เมียนมา (รายจังหวัด : จังหวัดเชียงราย)

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

14,247.40
13,715.30

532.09
13,183.21

2557

12,959.01
12,813.74

145.27
12,668.48

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-àÁÕÂ¹ÁÒ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : เชียงราย)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

การค้าชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเชียงราย
จุดผ่านแดนถาวรด้าน สปป.ลาว
 ด่านอ�าเภอเชียงของ ตดิกบัเมอืงห้วยทราย (ด่านสากล) แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น.
 จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ ห้วยทราย) บ้านดอนมหาวัน ต�าบลเวียง 

 อ�าเภอเชยีงของ ตดิกับบ้านดอน เมืองห้วยทราย (ด่านสากล) แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 06.00-20.00 น.
 ด่านบ้านเชียงแสน อ�าเภอเชียงแสน ติดกับเมืองต้นผึ้ง ด่านท้องถิ่น แขวงบ่อแก้ว

 เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น.
 จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองค�า หมู่ 1 บ้านสบรวก ต�าบลเวียง อ�าเภอเชียงแสน 

 ติดกับด่านสามเหลี่ยมทองค�า เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 06.00-20.00 น.
จุดผ่อนปรนด้าน สปป.ลาว
 บ้านสวนดอก หมู่ 8 ต�าบลบ้านแซว อ�าเภอเชียงแสน ติดกับบ้านสีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง

 แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น.
 บ้านแจมป๋อง ต�าบลหล่ายงาว อ�าเภอเวียงแก่น ติดกับบ้านด่าน เมืองห้วยทราย 

 แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น.
 บ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต�าบลริมโขง อ�าเภอเชียงของ ติดกับบ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง 

 แขวงบ่อแก้ว เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์
 บ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู่ 9 ต�าบลตับเต่า อ�าเภอเทิง ติดกับบ้านปางไฮ เมืองคอบ 

 แขวงไชยะบุลี เวลาเปด-ปด 08.00-18.00 น. ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดืิอน
 บ้านห้วยลึก หมู่ 4 ต�าบลม่วงยาย อ�าเภอเวียงแก่น ติดกับบ้านครกหลวง-บ้านปากตีน 

 เมืองห้วยทราย แขวงไชยะบุลี เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 59



มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

13,058.71
12,947.88

110.83
12,837.05

2557

17,237.73
17,092.36

145.37
16,946.99

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÅÒÇ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : เชียงราย)

มูลค่าการค้าชายแดน ไทย-ลาว (รายจังหวัด :จังหวัดเชียงราย)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ต�าบลริมกก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 โทรศัพท์ 053-150-181 โทรสาร 053-150-181 อีเมล์ : chiangrai-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-150-154
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 053-150-200-1 โทรสาร 053-177-349
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 053-711-666 โทรสาร 053-717-706
 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั โทรศัพท์ 053-718-191 โทรสาร 053-711-445
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย โทรศัพท์ 053-711-629 โทรสาร 053-716-236
 ส�านักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 053-152-038 โทรสาร 053-152-039
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-399 โทรสาร 053-744-180
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-655 โทรสาร 053- 713-008
 ด่านศุลกากรเชียงของ โทรศัพท์ 053-655-772 โทรสาร 053-791-435
 ด่านศุลกากรเชียงแสน โทรศัพท์ 053-777-097 โทรสาร 053- 777-097
 ด่านศุลกากรแม่สาย โทรศัพท์ 053-166-005 โทรสาร 053-166-004
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม

ธุรกิจการค้าชายแดน ศูนย์กลางการคมนาคม 

ขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาค

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวดัชายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย 
มีเนื้อที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตร พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนว
ชายฝั่งแม่น�้าโขงประมาณ 174 กิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ครอบคลุมพื้นที่ 13 ต�าบล ใน 2 
อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมอืงนครพนม 10 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลกรุคุ ุต�าบลท่าค้อ ต�าบลนาทราย 
ต�าบลนาราชควาย ต�าบลในเมือง ต�าบลบ้านผึ้ง ต�าบลโพธิ์ตาก ต�าบลหนองญาติ 
ต�าบลหนองแสง ต�าบลอาจสามารถ

อ�าเภอท่าอุเทน 3 ต�าบล ได้แก่ 
ต�าบลโนนตาด ต�าบลรามราช 

ต�าบลเวินพระบาท
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

9,543
1,791

19
30,618
52,711

2554

31.17
5.85

62.98

สัดสวน
(%)

13,245
2,535

22,612
38,392
66,381

2555

34.5
6.6

58.9

สัดสวน
(%)

16,452
2,574

23,050
42,074
73,074

2556

39.1
6.12

54.78

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดนครพนม(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ประชากรรวม 713,341 คน 
ประชากรชาย 356,106 คน ประชากรหญิง 357,235 คน
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 327,601 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์

 เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ทางหลวงหมายเลข 213 
 และทางหลวงหมายเลข 22 เข้าสู่จังหวัดนครพนม ระยะทาง 740 กิโลเมตร
 ทางเครื่องบิน

 สนามบินนครพนมมีสายการบินนกแอร์ และไทยแอร์เอเชียให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ 
 ไปจังหวัดนครพนมทุกวัน

ศักยภาพและโอกาส
 เป็นช่องทางการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลกว่างสี) ที่มีมูลค่าสูงสุด

 ของประเทศ และมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการขนส่งไปยังประเทศแถบเอเชียตะวันออก 
 (ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน) โดยผ่านท่าเรือในประเทศเวียดนาม
 เส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - มุกดาหาร - นครพนม ซึ่งมีแผนในการพัฒนา

 จะท�าให้นครพนมมีเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟสายหลักของประเทศ เป็นโอกาส
 ในการขยายกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้โครงการ 

 พัฒนาเส้นทางรถไฟคุนหมิง - สิงคโปร์
 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ ข้าว อ้อย มันส�าปะหลัง ซึ่งสามารถสนับสนุน

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมีทิวทัศน์บริเวณริมแม่น�้าโขงที่สวยงาม 
 เหมาะแก่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัยของนักลงทุนไทย และต่างประเทศ
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์
 โครงการตัดถนนสู่ภูกระแต - สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
 สถานีรถไฟจากอ�าเภอบ้านไผ่ - สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
 โครงการก่อสร้างถนนขนาด 6 ช่องจราจร
 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครพนม (212 บ้านขามเฒ่า - สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3)
 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย 2011 2019 และ 3008
 การยกระดับท่าอากาศยานนครพนมเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ

ศุลกากรและด่านชายแดน
 โครงการจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิเศรษฐกจิการค้าชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค�าม่วน)
 โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม

นิคมอุตสาหกรรม
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนครพนม

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการขยายระบบประปา และอ่างเก็บน�้า
 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 13 กิจการ
 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 เซรามิกซ์
 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 ผลิตเครื่องเรือน
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 ผลิตเครื่องมือแพทย์
 ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 การผลิตพลาสติก
 การผลิตยา
 โลจิสติกส์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การค้าชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดนครพนม
จุดผ่านแดนถาวร
 ต�าบลในเมอืง เทศบาลเมืองนครพนม ตดิกบัเมืองท่าแขก แขวงค�าม่วน เวลาเปด-ปด 06.00-22.00 น.
 ด่านสะพานมติรภาพ (นครพนม-ค�าม่วน) ตดิกบัเมืองท่าแขก แขวงค�าม่วน เวลาเปด-ปด 06.00-22.00 น.
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มูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว (รายจังหวัด :จังหวัดนครพนม)

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

4.425.56
4.205.92

219.64
3,986.28

2557

7,998.35
4,871.50
3,126.85
1,744.65

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÅÒÇ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : นครพนม)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนม

 เชิงสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม) อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042-532-888-90, 094-546-4946, 085-007-6990 โทรสาร 042-532-888-90
 อีเมล์ : nakhonphanom-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-511-574
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 042-511-117
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 042-511-477
 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โทรศัพท์ 042-511-272
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม โทรศัพท์ 042-514-001
 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 042- 520-804
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-512-370
 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-511-409
 ด่านศุลกากรนครพนม โทรศัพท์ 042- 532-678

จุดผ่อนปรน
 บ้านหนาดท่า หมู่ 2 ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง ติดกับบ้านปากเป่ง 

 เมืองท่าแขก แขวงค�าม่วน เวลาเปด-ปด 08.00-14.00 น. วันอังคารและวันพุธ
 บ้านดอนแพง หมู่ที่ 7 ต�าบลบ้านแพง อ�าเภอบ้านแพง ติดกับบ้านบุ่งกวาง เมืองปากกระดิ่ง 

 แขวงบอลิค�าไซ เวลาเปด-ปด 09.00-16.00 น. วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 
 เวลา 09.00-13.00 น. วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
 บ้านธาตุพนมสามัคคี หมู่ที่ 2 อ�าเภอธาตุพนม ติดกับบ้านด่าน เมืองหนองบก 

 และบ้านปากเซบั้งไฟ เมืองปากกระดิ่ง แขวงค�าม่วน 
 เวลาเปด-ปด 07.00-14.00 น. วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
 บ้านท่าอุเทน ต�าบลท่าอุเทน อ�าเภอท่าอุเทน ติดกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงค�าม่วน

 เวลาเปด-ปด 08.00-16.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การเกษตร และการค้าผ่านแดน

จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 
19,473 ตารางกิโลเมตรมีชายแดนติดกับเมียนมา ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 128 
กิโลเมตร แหลมฉบัง 258 กิโลเมตร และทวาย 200 กิโลเมตร

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2 ต�าบล 
ในอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ต�าบลแก่งเสี้ยน ต�าบลบ้านเก่า
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

19,230
24,116
34,432
77,781
97,054

2554

24.72
31.01
44.27

สัดสวน
(%)

20,961
25,505
36,266
82,732

103,167

2555

25.34
30.83
43.83

สัดสวน
(%)

21,935
24,103
38,748
84,785

105,701

2556

25.87
28.43
45.7

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดกาญจนบุรี(ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ประชากรรวม 848,198 คน 
ประชากรชาย 425,132 คน ประชากรหญิง 423,066 คน
ผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 464,121 คน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์

 เส้นทางถนนเพชรเกษมหรือ ถนนบรมราชชนนีจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดกาญจนบุรี 
 รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร
 ทางรถไฟ

 ระยะทางจากกรุงเทพฯ-กาญจนบรีุ 117 กโิลเมตร มีรถไฟออกจากสถานรีถไฟบางกอกน้อยทุกวนั

ศักยภาพและโอกาส
 สามารถพฒันาเป็นฐานเศรษฐกจิโดยอาศยัทีต่ัง้ซ่ึงอยูบ่นแนวเชือ่มโยงระหว่างเขตเศรษฐกจิพเิศษ

 ทวาย (เมียนมา) – พื้นที่บริเวณขายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 
 ดังนั้นจึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบ
 มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศ
 ในแถบมหาสมุทรแปซิฟก
 อยู่ภายใต้โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยง

 ระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี)-พื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี 
 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนา
 เศรษฐกิจพเิศษกาญจนบุรีกบักรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
 อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม 

 เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพื้นที่ 
 มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัย
 ความได้เปรียบของประตูทางออกทางทะเล
 ทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และแรงงาน
 จากประเทศเพื่อนบ้าน
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 ปรับปรุงขยายถนน (สายหนองบัว – ล�าทราย)
 การขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร สายเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี และสายแก่งเสี้ยนแยกปากิเลน
 การเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง – ท่าเทียบเรือน�้าลึกทวาย
 โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ศุลกากรและด่านชายแดน
 โครงการพัฒนาด่านศุลกากรด่านพระเจดีย์สามองค์ และด่านพุน�้าร้อน

นิคมอุตสาหกรรม
 โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพุน�้าร้อนระยะแรกพื้นที่ 600 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลบ้านเก่า 

 อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 ก่อสร้างระบบประปา 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณบ้านน�้าพุร้อน ท่ามะกา บ้านห้วยกระเจา
 เพิ่มหม้อแปลงขนาด 1*50 MVA เครื่อง
 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมบ้านน�้าพุร้อน
 ก่อสร้างสายส่ง 115 KV จากสถานีด่านมะขามเตี้

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 13 กิจการ
 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 เซรามิกซ์
 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 ผลิตเครื่องเรือน
 อัญมณีและเครื่องประดับ
 ผลิตเครื่องมือแพทย์
 ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 การผลิตพลาสติก
 การผลิตยา
 โลจิสติกส์
 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 กิจการเพื่อนสนับสนุนการท่องเที่ยว

การค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี
จุดผ่านแดนถาวร
 บ้านพุน�้าร้อน ต�าบลบ้านเก่า อ�าเภอเมือง ติดกับบ้านทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี 

 เวลาเปด-ปด 06.00-20.00 น.
จุดผ่อนปรน
 ด่านพระเจดีย์สามองค์ อ�าเภอสังขละบุรี ติดกับอ�าเภอพญาตองซู จังหวัดกอกาเล็ก 

 รัฐกระเหรี่ยง ภาคตะนาวศรี เวลาเปด-ปด 06.00-18.00 น.
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มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

116,553.77
1,431.44

115,122.33
-113,690.89

2557

112,457.77
1,123.41

111,334.36
-110,210.95

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-àÁÕÂ¹ÁÒ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : กาญจนบุรี)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ต�าบลปากแพรก อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-512-399 โทรสาร 034-512-208
อีเมล์ : kanchanaburi-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัด โทรศัพท์ 034-622-791 โทรสาร 034-516-814
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 034-622-159 โทรสาร 034-564-293
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 034- 511-305 โทรสาร 034-514-995
 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคที่ 1 โทรศัพท์ 034-698-189 

 โทรสาร 034-698-189
 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โทรศัพท์ 034-622-910 

 โทรสาร 034-514-415
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-564-241 โทรสาร 034-564-419
 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 034-622-873 โทรสาร034-623-586
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-512-555 โทรสาร 034-621-142
 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-511-520, 034- 516-098 

 โทรสาร 034-521-205
 ด่านศุลกากรสังขละบุรี โทรศัพท์ 034-595-298 โทรสาร 034-595-299

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (รายจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส

การค้าชายแดน อุตสาหกรรมอาหาร 

และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ของแหลมมลายู มีพื้นที่ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร จังหวัดนราธิวาสอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ
ประมาณ 1,116 กิโลเมตร มีอาณาเขตชายแดนเชื่อมต่อประเทศไทย-มาเลเซียที่
สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 5 ต�าบล
ใน 5 อ�าเภอ ได้แก่ 

   อ�าเภอเมืองนราธิวาส ต�าบลโคกเคียน
   อ�าเภอตากใบ ต�าบลเจ๊ะเห

 อ�าเภอยี่งอ ต�าบลละหาร
 อ�าเภอแว้ง ต�าบลโล๊ะจูด 
 อ�าเภอสุไหงโก-ลก ต�าบลสุไหงโก-ลก
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ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท)

รายการ

31,656
3,604

24,378
59,638
88,626

2554

53.08
6.04

41

สัดสวน
(%)

22,557
2,943

22,709
48,209
71,271

2555

46.79
6.1

47.11

สัดสวน
(%)

19,039
2,930

22,261
44,231
65,081

2556

43.04
6.62

50.34

สัดสวน
(%)

¼ÅÔµÀÑ³±�ÁÇÅÃÇÁ¨Ñ§ËÇÑ´ หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

จ�านวนประชากรจังหวัดนราธิวาส (ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
จ�านวนประชากรรวม 774,799 คน 
ประชากรชาย 383,850 คน ประชากรหญิง 390,949 คน
ผู้อยู่ในวัยแรงงาน 324,220 คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  หน่วย : ล้านบาท

การคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
 ทางรถยนต์

 ทางหลวงหมายเลข 4 จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนราธิวาสระยะทาง 1,149 กิโลเมตร
 ทางรถไฟ

 ระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนราธิวาสระยะทาง 1,116 กิโลเมตร
 ทางเครื่องบิน

 สนามบินนราธิวาสมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนราธิวาสทุกวัน โดยสายการบินไทย 
 ไทยแอร์เอเชีย และไทยสมายล์
 

ศักยภาพและโอกาส
 มีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับมาเลเซีย 3 แห่ง ได้แก่ สุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่งรองรับ

 การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย – มาเลเซีย และมีสนามบินนราธิวาสซึ่งสามารถ
 ให้บริการด้านการขนส่ง และการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งไทย และมาเลเซีย
 ในบริเวณชายแดนเชื่อมโยงเข้าสู่เมืองหลักต่างๆของประเทศไทย
 สุไหงโก-ลกยังเป็นปลายทางสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก ซึ่งมี

 ทางรถไฟเชื่อมต่อกับทางรถไฟ (รัฐกลันตัน) เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
 มีวัตถุดิบที่จะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน�้ามัน 

 และจุดเด่นด้านวัฒนธรรมที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคม (ถนน สะพาน รถไฟ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน)
 พัฒนาท่าเทียบเรือตากใบ
 โครงการปรับปรุงด่านสุไหงโก-ลก
 โครงการพัฒนาสะพานตากใบเชื่อมโยงไทย - มาเลเซีย

นิคมอุตสาหกรรม
 ต�าบลสุไหงโก-ลก จัดตั้งเป็น Free zone หรือ outlet

สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ชลประทาน)
 โครงการอ่างเก็บน�้า
 โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
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กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ครอบคลุม 7 กิจการ
 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 อุตสาหกรรมเบา
 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์การขนส่ง
 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
จุดผ่านแดนถาวร
 ด่านสไุหงโก-ลก อ�าเภอสไุหงโก- ลก ตดิกบัด่านรนัตูปันยงั รฐักลนัตนั เวลาเปด -ปด 05.00-21.00 น.
 ด่านตากใบ (ท่าเรือ) อ�าเภอตากใบ ตดิกบัด่านเป็งกาลนักโูบ รฐักลนัตนั เวลาเปด-ปด 05.00-18.00 น.
 ด่านบูเก๊ะตา อ�าเภอแว้ง ติดกับด่านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน เวลาเปด-ปด 05.00-18.00 น.

มูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย (รายจังหวัด :จังหวัดนราธิวาส) 

มูลคารวม
มูลคาสงออก
มูลคานำเขา
ดุลการคา

รายการ

3,106.14
1,069.33
2,036.81
-967.48

2557

3,249.40
1,126.60
2,122.81
-996.21

2558

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ä·Â-ÁÒàÅà«ÕÂ
หนวย : ลานบาท(รายจังหวัด : นราธิวาส)

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

ติดต่อหน่วยงานในพื้นที่
 ส�านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 37 ศูนย์ราชการ หมู่ที่ 9 ต�าบลโคกเคียน 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-532-026 โทรสาร 073-532-024
 อีเมล์ : narathiwat-sez@moi.go.th
 ส�านักงานจังหวัด โทรศัพท์ 073-642-636 โทรสาร 073-642-636
 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด โทรศัพท์ 073-511-098 โทรสาร 073- 512-718
 ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทรศัพท์ 073-642-651 โทรสาร 073- 642-652
 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั โทรศพัท์ 073-642-651 โทรสาร 073-642-652
 ส�านักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส โทรศัพท์ 073- 532-005 โทรสาร 073-532-006
 ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โทรศัพท์ 073-515-079-82 โทรสาร 073-515-079
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532-305
 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-532-143
 ด่านศุลกากรตากใบ โทรศัพท์ 073-642-293 โทรสาร 073-642-111
 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก โทรศัพท์ 073-611-368 โทรสาร 073- 611-369
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ภาคผนวก 1 บัญชีประเภทกิจการเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่มกิจการ

 ประเภทกิจการ  กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น�้า
 เงื่อนไข  ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปด มีระบบระบายอากาศ เพื่อท�าให้
   อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบการให้น�้าและอาหาร
   อัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์
   การตรวจนับจ�านวนสัตว์ เป็นต้น

 ประเภทกิจการ  กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น�้า (ยกเว้นกุ้ง)
 เงื่อนไข  ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปด มีระบบระบายอากาศ 
   เพื่อท�าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดเวลา มีระบบการให้น�้า
   และอาหารอัตโนมัติ มีมาตรการและระบบป้องกันพาหะน�าโรคเข้าสู่ฟาร์ม 
   มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจนับจ�านวนสัตว์ และระบบป้องกันและลดผลกระทบ
   ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 
ประเภทกิจการ   กิจการฆ่าและช�าแหละสัตว์
 เงื่อนไข  ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท�าให้สัตว์สลบ ราวแขวนสัตว์ 
   ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และ
   การตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น

 ประเภทกิจการ  กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
 เงื่อนไข  ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี การอบไอน�้าฆ่าไข่แมลงวัน
   ผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟดีสตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตน�้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นจากน�้ามันถั่วเหลือง)
   ผลติภัณฑ์น�า้มนัดบิและน�า้มันกึง่บรสิทุธิจ์ากพชื ต้องเริม่ต้นจากผลติผลทางการเกษตร
   ผลติภัณฑ์น�า้มนับรสิทุธิจ์ากพชื ต้องเริม่ต้นจากการผลติผลทางการเกษตร หรือน�า้มันดบิ
 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
   จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องส�าอาง)

หมวด 1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

 แบ่งออกเป็นประเภทย่อย ดังนี้
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 ประเภทกิจการ  การแปรรูปยางขั้นต้น

 ประเภทกิจการ  การผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่มวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)
   หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
   (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
 เงื่อนไข  ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท�าให้เจือจางเท่านั้น
   ส�าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้ว

 ประเภทกิจการ  กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

 ประเภทกิจการ  กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
 เงื่อนไข  ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 50 ไร่ 
   ต้องมีพื้นที่ส�าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยต้องจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับแสดง 
   หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูลสินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า
   ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง

หมวด 2 การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
 
 ประเภทกิจการ  การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบื้องเซรามิกส์)
 เงื่อนไข  ต้องมีขั้นตอนการเผา และ/หรือ การอบ

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์
 เงื่อนไข  เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตด้ายหรือผ้า

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกายและเคหะสิ่งทอ
 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products)
   จาก Non-woven Fabric

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน
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หมวด 4 การผลิตเคร่ืองเรือน

 ประเภทกิจการ  กิจการเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน

หมวด 5 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดบั

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตอัญมณีเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

หมวด 6 การผลิตเคร่ืองมอืแพทย์

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

หมวด 7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองจกัร และชิน้ส่วน

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ หรืออุปกรณ์

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์
 เงื่อนไข  ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม

 ประเภทกิจการ  กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร 
 เงื่อนไข  ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต�่ากว่า 248 ซีซี)
 เงื่อนไข  ต้องมีขั้นตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี
    ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน 
   และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หมวด 8 อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนกิส์

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิต Wire Harness

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
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 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับส�านักงาน

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 ประเภทกิจการ  ผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover 
   หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
 เงื่อนไข  การลงทนุปรบัปรงุเครือ่งจักรเดิมให้เป็นส่วนหนึง่ของโครงการทีจ่ะได้รบัการส่งเสรมิด้วย  
   โดยไม่ให้นบัมูลค่าเครือ่งจักรเดิมมารวมเป็นเงนิลงทนุทีจ่ะได้รับยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคล
 
 ประเภทกิจการ  กจิการผลติ Top Cover หรอื Base Plate หรอื Peripheral ส�าหรับ Hard Disk Drive

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ 
   Multi Layer Printed Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วน
 เงื่อนไข  ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ�าอื่นๆ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทั่วไป
 
 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับส�านักงาน

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตชิ้นส่วนส�าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

หมวด 9 เคมภีณัฑ์และพลาสตกิ

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม 
   (Plastic Products for Industrial Goods)
 เงื่อนไข  ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging) 
 เงื่อนไข  ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า 2 ชั้นขึ้นไป

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics Packaging)
 เงื่อนไข  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 14611 
   ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 ขึ้นไป 
   หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปดด�าเนินการ

 ประเภทกจิการ  กจิการผลติบรรจภุณัฑ์พลาสตกิชนดิป้องกนัไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics Packaging)
 เงื่อนไข  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน ISO 14611 
   ระดับ 7 หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E Class 10000 ขึ้นไป 
   หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปดด�าเนินการ
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 ประเภทกจิการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
 เงื่อนไข  ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติกในประเทศเท่านั้น

หมวด 10 การผลิตยา

 ประเภทกจิการ  กิจการผลิตยา
 เงื่อนไข  กรณีผลิตยาแผนปัจจุบันต้องได้รับการรับรองมาตรญาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 
   ภายใน 2 ปีนับแต่วันครบเปดด�าเนินการ
   กรณีการผลิตยาแผนโบราณ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ภายใน 2 ปี
   นับแต่วันครบเปดด�าเนินการ
   ในกรณีการปรับปรุงกิจการเดิมจะอนุญาตให้น�าเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการ
   ที่ได้รับการส่งเสริมได้ แต่ไม่ให้นับเป็นมูลค่าการลงทุนของโครงการ

หมวด 11 กิจการโลจสิตกิส์

 ประเภทกจิการ  กจิการสถานทีต่รวจปล่อยและบรรจสุนิค้าเข้าตูค้อนเทนเนอร์เพือ่ส่งออก หรือโรงพักสนิค้า
   เพือ่ตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
   นอกเขตท่าเทยีบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot : ICD)

 ประเภทกจิการ  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย (Distribution Center: DC)
 เงื่อนไข  ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
   ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

 ประเภทกจิการ  กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
   (International Distribution Center: IDC)
 เงื่อนไข  ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
   ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
   ก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
      1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
      2 ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ 1 ประเทศขึ้นไป

หมวด 12 นคิมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม

 ประเภทกจิการ  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 เงื่อนไข  ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
   ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกินร้อยละ 75 
   ของพื้นที่ทั้งหมดยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 1,000 ไร่ ให้ก�าหนด
   ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
   เงื่อนไขอื่นมีดังนี้
 	 	 1	 มาตรฐานของถนนหลัก
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    กรณีที่ดินเกินกว่า 1,000 ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน 4 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 
    30 เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14 เมตร มีเกาะกลางถนน และทางเท้า
    ไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอ
    ที่จะท�าให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
    กรณีที่ดินเกินกว่า 500-1,000 ไร่ ต้องมีถนน 2 ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า 
    20 เมตร ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 7 เมตร มทีางเท้าไม่น้อยกว่า 2 เมตรต่อทางข้าง
    นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน
    2	มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า	8.50	เมตร	

	 	 	 	 	 ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า	2	เมตรต่อข้าง

	 	 	 	 3	ระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของน�้าเสีย	

	 	 	 	 	 และการบ�าบัดน�้าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้งตามที่กฎหมายก�าหนด	

	 	 	 	 	 โดยมีบ่อเก็บน�้าทิ้งหลังการบ�าบัดด้วย

	 	 	 	 4	ระบบระบายน�้าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน�้าฝนโดยเด็ดขาด

	 	 	 	 5	ต้องจัดให้มีที่รวบรวม	จัดเก็บ	และก�าจัดขยะที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ

	 	 	 	 	 ให้ความเห็นชอบ

	 	 	 	 6	โรงงานที่เข้าใช้พื้นที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 	 	 	 	 และอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

	 	 	 	 	 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�านาญการของส�านักงานนโยบาย

	 	 	 	 	 และแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 7	ต้องมีบริการสาธารณูปโภค	โดยมีไฟฟ้า	น�้าประปาและน�้าใช้โทรศัพท์	และ

	 	 	 	 	 การไปรษณย์ีแก่โรงงานอตุสาหกรรมทีเ่ข้าไปอยูใ่นเขตอตุสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ

	 	 	 	 8	ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ	25	ของที่ดินทั้งหมดหรือตามจ�านวนที่

	 	 	 	 	 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	ให้มีความพร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภค

	 	 	 	 	 ต่างๆ	ภายในระยะเวลา	2	ปี	นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

 ประเภทกจิการ  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 เงื่อนไข  ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 100 ไร่
   ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด
   ต้องมีพื้นที่ส�าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ
   ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
   มีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ

 ประเภทกจิการ  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)
 เงื่อนไข  ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 200 ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าให้เช่า
   หรือขาย โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ตารางเมตร 
   ต้องตั้งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ ท่าอากาศยาน 
   ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 
   (Inland Container Depot: ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอดอากร
   (Free Zone)
   ต้องจัดให้มีพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตการประกอบเสรีหรือเขตปลอดอากร
   (Free Zone)
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   ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือสถานีรถบรรทุก
   และสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อยกว่า 50 ตู้
   ต้องมรีะบบโทรคมนาคมหลักท่ีมีการวางสายสือ่สารแบบความเรว็สงูจากเขตอตุสาหกรรม 
   โลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ
   ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
   ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวด 13 กิจการสนบัสนนุการท่องเท่ียว

 ประเภทกจิการ  กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
 เงื่อนไข  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 ประเภทกจิการ  กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
 เงื่อนไข  ต้องมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือบนบก โรงจอดเรือ
   ส�าหรับซ่อมบ�ารุงเรือ เป็นต้น

 ประเภทกจิการ  กิจการสวนสนุก
 เงื่อนไข  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
   ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

 ประเภทกจิการ  กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
 เงื่อนไข  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

 ประเภทกจิการ  กิจการสวนสัตว์เปิด
 เงื่อนไข  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท 
   และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 500 ไร่
   ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
   ต้องจัดทีด่นิเป็นพืน้ทีสี่เขียวและจอดรถอย่างละไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทีด่นิทัง้หมด

 ประเภทกจิการ  พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า
 เงื่อนไข  ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
   ต้องจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใน 12 เดือน 
   นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม

 ประเภทกจิการ  กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
 เงื่อนไข  ต้องมีพื้นที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร
   ต้องมีห้องส�าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า
 
 ประเภทกจิการ  กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 เงื่อนไข  ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ�าบัด และฟื้นฟูสุขภาพ
   ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมีการพักค้างคืน
   ส�าหรับผู้มาใช้บริการ
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ภาคผนวก 2 บัญชีประเภทกิจการเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกเพิ่มเติม 10 กลุ่มกิจการ

 ประเภทกิจการ  กิจการอบพืชและไซโล

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
   ส�าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์ 
   และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
   (fabrication Industry)

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

 แบ่งออกเป็นประเภทย่อย ดังนี้
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หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

 ประเภทกิจการ  ผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส�าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
   (ยกเว้นเครื่องส�าอาง)
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 81



หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

 ประเภทกิจการ  กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงาน อุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

 ประเภทกิจการ  กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
 เงื่อนไข  ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
   ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 สทิธแิละประโยชน์  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจ�ากัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
   ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน
   ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
   สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
   ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
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