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แมส่อด 





ตาก 
พมา่ 

ลาว 

เวยีดนาม 

จนี 

มาเลเซยี - สงิคโปร ์

กมัพชูา 

อนิเดยี - ยโุรป 

เตอ๋หง 

ตาก 



 

 

3.1 การปรบัเปลี่ยนคณะรฐัมนตรี มีการปรบัเอารฐัมนตรีหวั 

      กา้วหนา้แทนอดีตนายทหาร 

3.2 การยกเลิกบญัชีด าและปลอ่ยนกัโทษการเมือง 

3.3 อดีตหวัหนา้นกัศึกษาท่ีเคยล้ีภยัการเมืองเดินทาง กลบัประเทศ 

3.4 เคเอ็นยู เปิดส านกังานประสานงาน ที่เมียวดี 

3.5 การยกเลิกการควบคุมส่ือ 











มูลค่าการคา้ชายแดน ประจ  าปี 2555  

(มกราคม-กนัยายน 2555) 
 

ณ ช่องทางด่านศุลกากร 

อ าเภอแม่สอด  จงัหวัดตาก 



เดือน น าเขา้ ส่งออก มูลค่ารวม ดลุการคา้ 
มกราคม 83.2 2394 2477 2310 

กุมภาพนัธ ์ 188.6 2921 3108 2731 

มีนาคม 112.2 3771 3883 3658 

เมษายน 95.3 2566 2661 2470  

พฤษภาคม 125.3 3301 3426 3176 

มิถุนายน 90.0 3107 3197 3017 

กรกฏาคม 
 

สิงหาคม 
 

กนัยายน 

64.4 
71.5 

91.6 
 
 

3168 

2798 

3405 

 

             

3232 

2869 

3496 

3104 

2726 

3314 



สรุปมูลค่าการคา้ชายแดนไทย-พม่า  

ดา้นอ าเภอแม่สอด ปีพ.ศ.2551-2555 (ลา้นบาท) 

ปี พ.ศ. 2551 2552 2553 2554 2555 

การน าเข้า 1,365 1,483 1,058 803 922 
 

การส่งออก 18,450 25,016 24,291 21,046 27,431 

มลูค่ารวม 19,815 26,499 25,349 21,849 28,353 

ปี 2555 มูลค่าการคา้ถึงเดือน กนัยายน 





รายการสินคา้ มูลค่า (ลา้นบาท) 

1.น ้ามนัเบนซิน 2164 ลา้นบาท 

2.เบียรท์  าจากมอลต ์ 1918 ลา้นบาท 

3.ผา้พิมพฝ้์าย 100 % 1002 ลา้นบาท 

4.น ้ามนัพืช 982 ลา้นบาท 

6.โทรทศัน ์ 841 ลา้นบาท 

7.ผงชูรส 770 ลา้นบาท 

5.น ้ามนัดีเซล 726 ลา้นบาท 

8.กาแฟชนิดผงส าเร็จรูป 605 ลา้นบาท 

9.รถจกัรยานยนต ์ 497 ลา้นบาท 

10.รองเทา้ส าเร็จรูป 477 ลา้นบาท 

สนิคา้ 10 อนัดบัในการสง่ออก   มกราคม-กนัยายน 2555 





รายการสินคา้ มูลค่า (ลา้นบาท) 

1.เฟอรนิ์เจอรแ์ละสิ่งประดิษฐไ์ม ้ 268.20 ลา้นบาท 

2.โค-กระบือ มีชีวิต 211.00 ลา้นบาท 

3.สินคา้อ่ืนๆ 191.05 ลา้นบาท 

4.กะเพาะปลาตากแหง้ 88.79 ลา้นบาท 

5.สินแร่พลวง 27.99 ลา้นบาท 

6.ปลาเบญจพรรณ 19.29 ลา้นบาท 

7.ปลายขา้ว100เปอรเ์ซนต ์ 19.00 ลา้นบาท 

8.ถ่านไมส้กั ไมแ้ดง 16.27 ลา้นบาท 

9.แร่เหล็ก 11.95 ลา้นบาท 

10.รถจกัรยานเก่าใชแ้ลว้ 11.72 ลา้นบาท 

สนิคา้ 10 อนัดบัในการน าเขา้   มกราคม-กนัยายน 2555 









กลุ่มประเทศเป้าหมายทางการคา้ของสหภาพพม่า 

จีน 

อินเดีย ไต้หวัน 

เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 

มาเลเซีย 
สิงคโปร์ 

ด่านมูเซ 

ด่านเมียวดี 

ด่าน 

3 



Investigating the Transit Trade 
Routes 

Map of India-Myanmar-

Thai Route 

INDIA 

YANGON TAK 

    ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย ์ประเทศพม่า 

http://www.commerce.gov.mm/index.html


Investigating the Transit Trade 
Routes 

Map of Thai-Myanmar-

China Route 

YANGON TAK 

KUNMING 

     ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย ์ประเทศพม่า 

http://www.commerce.gov.mm/index.html


M Y A N M A R  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

Myawaddy 
(เมียวดี) 

Pa – an 
(พะอนั) 

Eindu 

Mudon 
Winka 

Metharaw 

Thaton 
(ท่าตอน) 

Paung 

Kawkareik 
(กอกะเรก็) 

Hlaingkwe 

ไป จ.ตาก 

Tavoy 290 กม. 

Yangon 246 กม. 

ระยะทาง 172 กม. 
ค่าก่อสร้าง 1,350 ลบ. 

ระยะทาง 236 กม. 
ค่าก่อสร้าง 2,150 ลบ. 

ระยะทาง 17.350 กม. 
ค่าก่อสร้าง 119 ลบ.    

ระยะทาง 40 กม. 
ค่าก่อสร้าง 430 ลบ. 

ระยะทาง 125 กม. 
ค่าก่อสร้าง 1,180 ลบ. 

ระยะทาง 64 กม. 
ค่าก่อสร้าง 440 ลบ. 

ไทยช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
              ระยะทาง 17.350 กม. 
              ค่าก่อสรา้ง 119 ลบ. 

อ.แม่สอด 

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า 

Mawalamyine 
(มะละแหม่ง) 

3.2 ใหเ้งนิกูเ้พิม่ถา้พมา่ตอ้งการ (125 กม. 1,180 ลบ)                        

เพ่ิมเติมทางเลือกท่ี 3 
                      3.1 ช่วยเหลอืใหเ้ปล่า (64 กม. 440 ลบ.)                                                          

               ทางเลือกท่ี 3 
ระยะทาง   212 กม. 
ค่าก่อสรา้ง 1,780 ลบ. 

ไทยให้กู้เง่ือนไขผอ่นปรน 
              ทางเลือกท่ี 1 
ระยะทาง  172 กม. 
ค่าก่อสรา้ง 1,350 ลบ. 

              ทางเลือกท่ี 2 
ระยะทาง   236 กม. 
ค่าก่อสรา้ง 2,150 ลบ. 



  เสน้ทางแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี-กอกาเรก 

   รฐับาลไทย (กระทรวงคมนาคม) ไดจ้ดัสรรงบประมาณ 1,140 ลา้นบาท เพือ่

พฒันาเสน้ทางคมนาคมในพม่าประกอบดว้ย 

1) การซ่อมแซมสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที ่1 

2) การซ่อมแซมเสน้ทางเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี  
3) การก่อสรา้งเสน้ทางใหม่ เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก 

รวมระยะทางทั้งสิ้ นจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ถงึกอกาเรก 45.46 KM 

    
  โดยบริษทัสีแ่สงการโยธา จ ากดั  ไดร้บัสมัปทาน ระยะส้ินสุดโครงการ

840 วนั (12 มกราคม 2555-30 เมษายน 2557) 
 

ความรว่มมือดา้นคมนาคมขนส่ง 



โครงการก่อสรา้ง/ซ่อมแซมถนนแม่สอด-เมียวดี-กอกะเรก็   

กอกะเร็ก 

อ.แม่สอด 

พะโค 

ย่างกุ้ง 

THAILAND 
MYANMAR 

Payagyi 

บ.ทา่ตอน 
พะอนั 

 

 

สะพานที่ 
Mottama 



การก่อสรา้งเสน้ทางใหม่เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก 

ก่อสรา้ง 2 ช่องทางจราจร ความกวา้งช่องละ3.50 เมตร  

ไหล่ทางดา้นละ1.50 เมตร   



  















สะพานท่ีประเทศจนีสรา้งใหพ้ม่า ขา้มอ่าวเมาะตะมะ 



บรรยากาศการคา้ ณ เมืองมะละแหม่ง 



บรรยากาศการคา้ ณ เมืองมะละแหม่ง 



ผลไมไ้ทยท่ีสง่ไปขาย ณ เมืองมะละแหม่ง 



ผลไมไ้ทยท่ีสง่ไปขาย ณ เมืองมะละแหม่ง 



มะขามหวานเพชรบรูณท์ีส่ง่เขา้ไปขายในเมาะละแหมง่ 



ผลไมไ้ทยท่ีสง่ไปขาย ณ เมืองมะละแหม่ง 



สินคา้อุปโภค-บริโภค จากประเทศไทย ณ เมืองมะละแหม่ง 



สินคา้อุปโภค-บริโภค จากประเทศไทย ณ เมืองมะละแหม่ง 



สินคา้อุปโภค-บริโภค จากประเทศไทย ณ เมืองมะละแหม่ง 















บรรยากาศการคา้ ณ กรุงยา่งกุง้ 





















สินคา้ไทย ในกรุงยา่งกุง้ 



สินคา้ไทย ในกรุงยา่งกุง้ 



หา้งสรรพสินคา้ในยา่งกุง้ 











 

 

MYAWDDY  TRADE   ZONE 















การเตรยีมพรอ้มดา้นคลงัสินคา้ ในเขตเศรษฐกิจเมียวด ี



โรงแรมที่รองรบันกัลงทุนและนกัท่องเที่ยว ในเมียวด ี





สะพานมติรภาพไทย-พมา่ ทีช่ ารดุ ไมส่ามารถรองรบัปรมิาณการขนสง่สนิคา้      
ทีม่ากขึน้ และรถบรรทกุสนิคา้ทีม่นี า้หนกัเกนิกวา่ 25 ตนั 

 





 









 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แสดงพ้ืนท่ีพฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน แม่สอด 

แนวถนนตดัใหม่ เขตเศรษฐกิจชายแดน  

แม่สอด 

แนวสรา้ง

สะพาน 



 

 

 

 
เขตการคา้เมยีวด ี

การเช่ือมโยงเขตการคา้การลงทุนรว่ม แม่สอด-เมียวดี 

เขตเศรษฐกจิ
ชายแดนแมส่อด 



รูปแสดงทีต่ั้งโครงการสะพานมิตรภาพแห่งที2่ 

พืน้ที่ศึกษา 



แผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีก ำหนดทำงเลือกเสน้ทำงโครงกำร 



แผนท่ีผงัเมือง อ.แมส่อดแสดงทำงเลือกเสน้ทำงโครงกำร 





1.การก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐานอนัจ  าเป็นท่ีจะรองรบักบั

ความเป็น connectivity ของอาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรม

และชดัเจน  ปัจจบุนัเขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอดอยู่

ระหว่างการด าเนินการว่าจา้งใหอ้อกแบบโดยกรมพฒันา

ธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์

1.1 ก่อสรา้งสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2 และถนนเช่ือมโยง 

1.2 one stop service และส่วนราชการ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

สิ่งที่จะตอ้งด าเนินการโดยเรง่ดว่น 



2.ส ารวจ ออกแบบ เพื่อพฒันาถนนเสน้ทาง ตาก-แม่สอด ให้

เป็นทางสมยัใหม่  มีการเจาะอุโมงค ์และท าสะพานเช่ือม 

เพื่อยน่ระยะทาง 
 

3.ผลกัดนัใหมี้การบินเช่ือมโยงระหว่าง 

   *** กรุงเทพ-แม่สอด-ร่างกุง้  /  *** กรุงเทพ-แม่สอด-เมาะละแหม่ง 

สิ่งที่จะตอ้งด าเนินการโดยเรง่ดว่น 



4.พฒันาเสน้ทางหลวงแผ่นดิน สาย 105 ตั้งแต ่ต.แม่ตะวอ- อ.

แม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (ระยะทางประมาณ 40 กม. ) 
ใหแ้ลว้เสร็จโดยเรว็ 

5.ใหร้ฐับาลเจรจาใหมี้การท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างชายแดน

ไทย-พม่าโดยใชบ้อรเ์ดอรพ์าส ตามขอ้ตกลงไทย-พม่า ว่าดว้ย

เรื่องการขา้มแดน ปี1997  โดยเปิดใหค้นไทยสามารถไปไดถึ้ง

เมาะละแหม่ง และคนพม่าสามารถเขา้มาถึงจงัหวดัพิษณุโลกได ้

    เป็นเวลา เจด็วนั 

 

สิ่งที่จะตอ้งด าเนินการโดยเรง่ดว่น 



6.จดัตัง้เขตการคา้การลงทุนรว่ม แม่สอด-เมียวดี เสนอใหมี้

การจดัตัง้คณะกรรมการข้ึนทั้งสองประเทศ เพ่ือก าหนด

รูปแบบ 

สิ่งที่จะตอ้งด าเนินการโดยเรง่ดว่น 



ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
1.มีพ้ืนท่ีรองรบัการเป็นประตตูะวนัตก WEST GATE 
ทั้งONE STOP SERVICE และส่วนราชการที่
เก่ียวขอ้ง 

2.มีการจดัการเรือ่งสิ่งแวดลอ้ม และเขตนิคมอุตสาหกรรม

อยา่งชดัเจน 

3.การก าหนดพ้ืนท่ีท าใหค้วบคุมปัญหาดา้นความมัน่คงได ้

ทั้งดา้นแรงงานและดา้นอ่ืนๆ 

 



ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

4.เป็นพ้ืนท่ีเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจ 2 เขตเขา้ดว้ยกนั 

ไดป้ระโยชนร์ว่มกนัทั้งตามขอ้ตกลงในเขตการคา้

เสร ีและสิทธิประโยชนท์างภาษี GSP 

5.มีกรอบการลงทุนขั้นพื้ นฐานอยา่งชดัเจน ทั้งพื้ นที่

และเงินลงทุน ที่สามารถตอบสนองนกัลงทุนได ้





จดัโครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

 SMEs ในพื้ นท่ีชายแดน ณ กรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร ์







 ผูป้ระกอบการพม่ามารว่มลงทะเบียนรว่มงานจ านวน 307 ราย 

 

 





การเจรจาจบัคู่ธุรกิจระหว่างผูป้ระกอบการไทย – เมียนมาร ์ 







   ภาพการเจรจาจบัคูธุ่รกจิ 

 ชว่งเชา้ 

ชว่งบา่ย 



 สรปุผลการด าเนนิการจัดกจิกรรม ณ อาคาร IBC 





ปิดโครงการ Thailand-Myanmar Business Conection 


