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ลาว

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดนครพนม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดตราด

จังหวัดสงขลา

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดตาก

เมียนมาร์

กัมพูชา

เวียดนาม

มาเลเซีย

อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน

จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะต่อไป



531

1

2,932.0 1,832,480.0
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่

การขนสงทางบก ทางทะเลและทางอากาศ และศูนยถายเปลี่ยนสินคาและยานพาหนะ 
คลังสินคา
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่

การขนสงทางบก ทางทะเลและทางอากาศ และศูนยถายเปลี่ยนสินคาและยานพาหนะ 
คลังสินคา
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ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่



46 53

ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่



ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่



5313



ตัวอยางกิจการเป้าหมาย่  
     

      
      
      
      
      

      

 

พื้นที่ชายแดน

วงเงิน ป 2558 - 2559 (ลานบาท)
คมนาคม

(ถนน สะพาน
รถไฟ ทาเรือ

ทาอากาศยาน)

ศุลกากรและ
ดานชายแดน

นิคมอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภค
(ไฟฟา ประปา
ชลประทาน)

รวม

สงขลา
(สะเดาและปาดังเบซาร)

ตาก
สระแกว
ตราด

มุกดาหาร

รวม

2,052 368 15 1,260 3,695
616 688 15 793 2,112
207 147 15 126 495
806 100 15 968 1,889

10 1,436 15 791 2,252

3,691 2,739 75 3,938 10,443

จะลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากรตลอดจนสาธารณูปโภค ในป 2558-2559
ในพื้นที่เปาหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทั้ง 5 พื้นที่ 6 ดาน วงเงิน 10,000 ลานบาท
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คณะอนุกรรมการดาน
สิทธิประโยชน ขอบเขตพื้นที่และ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน

คณะอนุกรรมการศูนย
บริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน 

การสาธารณสุข และความมั่นคง

คณะอนุกรรมการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน

และดานศุลกากร

คณะอนุกรรมการ
ดานการจัดหาที่ดิน
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จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะต่อไป

นักลงทุนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-280-2740 โทรสาร 02-280-2743 Email : thai-sez@nesdb.go.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-209-1100 โทรสาร 02-209-1199 Wedsite http : //osos.boi.go.th, Email : osos@boi.go.th
ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ตเสร็จดานการลงทุน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 แหง
   จ.ตาก          โทร. 0-5551-1546 ตอ 23126   โทรสาร 0-5551-1503 ตอ 23555    Email : tak-sez@moi.go.th
   จ.มุกดาหาร   โทร. 0-4261- 4777                                                    Email : mukdahan-sez@moi.go.th
   จ.สระแกว     โทร. 0-3742-5011-3              โทรสาร 0-3742-5011         Email : sakaeo-sez@moi.go.th
   จ.ตราด        โทร. 0-3952-5741                                                     Email : trat-sez@moi.go.th
   จ.สงขลา      โทร. 0-7421-1253                 โทรสาร 0-7421-1904         Email : songkhla-sez@moi.go.th



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-280-2740 โทรสาร 02-280-2743 Email : thai-sez@nesdb.go.th

19 มกราคม 2558
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