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" เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทยรองรับประชาคมอาเซียน 
 โอกาสและศักยภาพสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน" 

วันพุธที่ 29 ตลุาคม 2557
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

นายธานินทร์  ผะเอม
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เมียนมาร์ สปป.ลาว

กัมพูชา

มาเลเซีย

 มูลค่าการค้าชายแดนไทย ปี 2556 มีมูลค่ารวม 924,242 ล้านบาท 
เป็นมูลค่าส่งออก 560,196 ล้านบาท มูลค่าน าเข้า 364,045 ล้าน
บาท โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าชายแดน 196,151 ล้านบาท

 มูลค่าการค้าชายแดน ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 69.4 ของมูลค่า
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

 มูลค่าการค้าชายแดนเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.75 ต่อปี โดยปี 2556 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5

 สัดส่วนมูลค่าการค้าชายแดนกับมาเลเซียสูงที ่ส ุดถึงร้อยละ 70 
รองลงมาเป็นเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามล าดับ

 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับทุกประเทศยกเว้นเมียนมาร์ ซึ่งเป็นผล
จากการน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์

ความส าคัญของการค้าชายแดนและพื้นที่ชายแดน
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ด่านศุลกากรมี 46 แห่งทั่วประเทศ 
และมีจุดผ่านแดนเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียน 13 แห่ง

ด่านที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2556
ชื่อด่าน ด้าน จังหวัด มูลค่าการค้า (ล้านบาท)

1.ด่านศุลกากรสะเดา มาเลเซีย สงขลา 330,023
2.ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มาเลเซีย สงขลา 163,300
3. ด่านศุลกากรสังขละบุรี เมียนมาร์ กาญจนบุรี 114,647
4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ กัมพูชา สระแก้ว 59,652
5. ด่านศุลกากรหนองคาย สปป.ลาว หนองคาย 57,243
6. ด่านศุลกากรแม่สอด เมียนมาร์ ตาก 46,309
7. ด่านศุลกากรมุกดาหาร สปป.ลาว มุกดาหาร 30,442
8. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ กัมพูชา ตราด 26,826
9. ด่านศุลกากรระนอง เมียนมาร์ ระนอง 21,958
10.ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร สปป.ลาว อุบลราชธานี 12,062
11.ด่านศุลกากรแม่สาย เมียนมาร์ เชียงราย 11,276
12.ด่านศุลกากรท่าลี่ สปป.ลาว เลย 9,254
13.ด่านศุลกากรเชียงแสน สปป.ลาว เชียงราย 6,823
14.ด่านศุลกากรจันทบุรี กัมพูชา จันทบุรี 4,935
15.ด่านศุลกากรเบตง มาเลเซีย สตูล 4,508
16.ด่านศุลกากรเชียงของ สปป.ลาว เชียงราย 4,477
17.ด่านศุลกากรทุ่งช้าง สปป.ลาว น่าน 4,393
18.ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มาเลเซีย นราธิวาส 2,944
19.ด่านศุลกากรนครพนม สปป.ลาว นครพนม 2,901
20.ด่านศุลกากรเขมราฐ สปป.ลาว อุบลราชธานี 2,398

จุดผ่านแดนไทยกับเพื่อนบา้นและการคา้ชายแดน
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ความเป็นมา

มติ ครม. มอบหมาย สศช. 
ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ระเบียบ สร.ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มี
ประเด็นส าคัญ 3 เรื่อง
1) ให้มี กนพ. เป็นกลไกหลัก 
2) ให้มี สนพ. ตั้งอยู่ท่ี สศช. 
3) ให้หน่วยงานท่ีประสงค์จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษจัดท าร่างแผนแม่บทเสนอ กนพ. และ ครม.

มติ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-
กัมพูชา ด้านการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนและเส้นทางคมนาคม 

หัวหน้า คสช. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ กนพ.

31 มี.ค. 2556 

24 ก.ค. 2556 

6 สค. 2556 

19 มิ.ย. 2557 

ก่อตั้งการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

3 ธ.ค. 2515 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย
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กระบวนการท างาน

จัดท าข้อเสนอ
แนวทาง

คสช. อนุมัติร่างแนว
ทางการจัดตั้ง SEZ

คสช. อนุมัติให้ด าเนินการตามแผน

2
4

8

9

รายงานผล
เป็นระยะๆ

5

คสช.

เสนอ คสช. พิจารณา
แนวทางการจัดตั้ง SEZ

เสนอ คสช. ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

10

คณะอนุกรรมการ 3 ชดุ

กนพ. ประกาศพื้นที่ และ
มอบหมายหน่วยงานจัดท า
แผนปฏิบัติการ

7

1

จัดท าข้อเสนอ
ความต้องการ

3กนพ.
(หน.คสช. ประธาน)

สศช.ฝ่ายเลขา

จังหวัด / พื้นที่
เป้าหมาย 

ประเมินผล
และรายงาน

10

6

จัดท า
แผนปฏิบัติการ

หน่วยงานรับผิดชอบใน
แต่ละเรื่อง

รับฟัง
ความเห็น
ประชาชน

5
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ด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน

รัฐ -  ให้สิทธิประโยชน์ จัดโครงสร้างพืน้ฐาน ปรับกฎระเบียบ 
เอกชน -  ลงทุน
ประชาชน - มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา

ไมส่่งผลกระทบทางลบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และความมั่นคง

มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ก าหนดพืน้ทีต่ามเขตปกครอง - ง่ายต่อการบริหารจัดการ

1

2

5

4

3

6

กรอบแนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

    นิยาม บริเวณพื้นท่ีท่ี กนพ. ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิ
ประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ ดึงดูด FDI เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง

กลยุทธ์
• สร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ระยะแรกเน้นบริเวณชายแดนโดยใช้

ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
• สนับสนุน SMEs ไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยใน

ประเทศเพ่ือนบ้าน
• จัดระเบียบพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพ่ือนบ้าน
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แนวคิดการสนับสนุนจากภาครัฐเบื้องต้น

สิทธิประโยชน์

• ให้สิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมการ
ลงทุนเขต 3 พิเศษ

• สิทธิประโยชน์อื่นทั้งทีเ่ป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี

แรงงานต่างด้าว

• จัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ

ระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)
• จัดตั้ง OSS ด้านการลงทุนโดยมีส านักงานในพื้นที่ และ

เชื่อมโยงกับศูนย์บริการด้านการลงทุนของ BOI ทาง
อินเตอรเ์น็ตหรือเทคโนโลยอีื่น

• จัดตั้ง OSS ด้านแรงงาน สาธาณสุข และ ตม.

โครงสร้างพื้นฐาน

• โครงสร้างพื้นฐานด้านศลุกากรและการผ่านแดน
• โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
• อ่างเก็บน้ าและระบบส่งน้ า
• ไฟฟ้าและอื่นๆ
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ผลการประชุม กนพ. ครั้งที่ 1/2557
เห็นชอบพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน 5 พ้ืนท่ีชายแดน

(1) อ าเภอแม่สอด จ.ตาก        (2) อ าเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
(3)  พื้นที่ชายแดน จ.ตราด    (4) พื้นที่ชายแดน จ.มุกดาหาร 
(5)  อ าเภอสะเดา จ.สงขลา (ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์) 

โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รวมท้ัง
กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายแดน สร้างความเป็นอยู่ ท่ีดีให้
ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นท่ีตอน
ใน แก้ปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน

หลักเกณฑ์การพิจารณา
• ต าแหน่งทีต่ั้งทางภมูิศาสตร์มีความได้เปรียบ

(การคมนาคม การผ่านแดน การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและการตลาด) 
• พื้นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพฒันา 

(ฐานการผลิตที่โดดเด่น มีโอกาสขยายตัว มีความพร้อมในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน/การเงิน/แรงงาน ไม่มีภัยพิบัติรุนแรงและไม่มีผลกระทบความม่ันคง) 

• พื้นที่มีความจ าเป็นต้องมกีารพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน 
(มีข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือต้องพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาข้อจ ากัด)

• ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ใหก้ารยอมรับและการสนบัสนุน 

พื้นที่เป้าหมาย
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5 พื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพเิศษในระยะแรก (ตามมติ กนพ. ครั้งที่ 1/2557)
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เกิดการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นท่ีชายแดนให้เป็นฐาน
การลงทุนใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มการจ้างงานในพื้นท่ี และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากผลิตในส่วนกลางเป็นหลัก มาเป็นบริเวณชายแดนท่ีสามารถ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีตอนในของประเทศ และห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค  

เตรียมความพร้อมและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีศักยภาพในการเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วยจัดระเบียบการพัฒนา
ชายแดน และลดข้อจ ากัดในเรื่องความพร้อมของด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแรงงาน ปัญหาสังคมและความม่ันคง

โอกาสและศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดนและสร้างความได้เปรียบจากการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและประเทศ
ในภูมิภาค เนื่องจากพื้นท่ีชายแดนมีโอกาสในการเติบโตเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในภูมิภาคและเชื่อมโยงการผลิตร่วมได้มากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือท่ีใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบริหารจัดการ
พื้นท่ีชายแดนและปรับปรุงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งข้ามพรมแดนให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด 
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตและบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว การเตรียมพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ท่ี
ครบสมบูรณ์และได้มาตรฐาน 
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 ไม่ด าเนินการในเรื่องที่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม สังคม 
และความมั่นคง  

 ไม่เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและความม่ันคง 

 สนับสนุนการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น 
มีการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน

 มีกฎระเบียบและแนวทางการก ากับดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                       
และสังคมที่ได้มาตรฐานและมีการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง  

แนวทางปฏิบัติจะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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