แถลงการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
นายกรั ฐมนตรี เ ป็น ประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเ ศษ (กนพ.) ครั้ ง ที่
2/2557 มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดน
เป้าหมายให้มีผลในทางปฏิบัติใน ธ.ค.57- เห็นชอบแผนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 58 2559 ตั้งเป้าให้ 1 ม.ค.58 เป็นจุดเริ่มต้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมายจะได้รับ
การสนับสนุนในลักษณะ package ที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ
วันนี้ (17 พ.ย.57) เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ครั้งที่ 2/2557 โดยมีรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ภายหลังการประชุม นายอาคม เติม
พิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวง
แรงงาน และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุม สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีความก้าวหน้าสาคัญ 7
เรื่อง ได้แก่
1. ผลการดาเนินงานและข้อเสนอของอนุกรรมการ 3 ชุดที่ได้รับการแต่งตั้งโดย กนพ.
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ได้แก่ (1) ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (2) ด้านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง และ (3) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งดาเนินงานโดยเจ้าภาพหลัก คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน
กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแต่ละอนุกรรมการ
2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมความพร้อม
ให้แก่จังหวัดในพื้นที่ชายแดนเป้าหมายโดยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจให้ 5 จังหวัดเป้าหมายจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกทาข้อเสนอการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการ
และมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทาข้อเสนอโครงการบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์
4. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยพบว่าปัญหาที่พบในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเห็นควรพิจารณาประเด็นสาคัญ ได้แก่ เส้นเขตแดน การตรวจสอบดูแลแรงงานต่าง
ด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อรองรับ
การดาเนินงาน
5. กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่างนาเสนอเรื่องการจัดระบบการจ้ างคนต่างด้าวสัญชาติเมียน
มา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรม
สวัสดิการแรงงาน ได้เตรียมจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการ และการใช้แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

6. กระทรวงมหาดไทย มีการดาเนินงานของ 3 หน่วยงานเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดวางและปรับปรุงผัง
เมื อ งรวม ออกแบบวางผั ง พื้ น ที่ เ ฉพาะชุ ม ชนชายแดน วางผั ง โซนนิ่ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น วางระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ ใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย
ภายใน 8 เดือน (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทาแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดทั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกครบทั้ง 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย (3) การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างขยายระบบ
ผลิตน้าประปาและวางท่อส่งน้าเพื่อให้บริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและด่านชายแดน
7. นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5
พื้นที่ชายแดนเป้าหมายให้มีผลในทางปฏิบัติในเดือนธันวาคม 2557 ทั้งในเรื่องการเตรียมการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ประปา) การวางผังเมืองและผังเฉพาะให้สอดรับกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองในพื้นที่
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กนพ. ให้ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตาบล ใน10 อาเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.
กม.) โดยกาหนดขอบเขตพื้นที่ในระดับตาบลที่อยู่ติดชายแดนและไม่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้
ตาก : 14 ตาบล 886,875ไร่ (1,419 ตร.กม.) ใน อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด
มุกดาหาร : 11 ตาบล 361,542 ไร่ (578.5 ตร.กม.) ใน อ.เมืองมุกดาหาร อ. หว้านใหญ่ และ
อ.ดอนตาล
สงขลา : 4 ตาบล 345,187 ไร่ (552.3 ตร.กม.) ใน อ.สะเดา
สระแก้ว : 4 ตาบล 207,500 ไร่ (332.0 ตร.กม.) ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร
ตราด : 3 ตาบล 31,375 ไร่ (50.2 ตร.กม.) ซึ่งเป็นพื้นที่ อ.คลองใหญ่ทั้งอาเภอ
นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี
2558-2559โดยตั้งเป้าหมายให้วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นจุดเริ่มต้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 5
พื้นที่ชายแดนเป้าหมายจะได้รับการสนับสนุนในลักษณะ package ที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยจะเริ่มให้
ภาคเอกชนขอรั บ การส่ งเสริ มการลงทุน ได้รับ สิ ทธิประโยชน์ในระดับ สู งสุ ดและเริ่มใช้บริการศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จสาหรับการลงทุนในพื้นที่ได้ที่ศูนย์ดารงธรรม นอกจากนี้ ยังมีการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่
ได้ในลักษณะไป-กลับมีการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่สาคัญ และ
เริ่มเตรียมการใช้สหกรณ์ในบางพื้นที่เป้าหมายเพื่อบริหารจัดการผลิตผลการเกษตร
สาหรับรายละเอียดของแผนการดาเนินงาน 3 เรื่อง มีดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
1.1 สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน เห็นชอบให้การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุดหรือใกล้เคียงกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีทั่วไปรวมทั้งอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในลักษณะไป-กลับ ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมทั้ง
โครงการใหม่หรือขยาย ทั้งในและนอกเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ใกล้เคียงกับสิ ทธิประโยชน์ที่ให้ กับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ทางภาษีเหมือนเขต 3 รวมทั้งพิจารณาอนุญาตให้ใช้แรงงาน
ต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นราย ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่โดยเร็ว ทั้งนี้ โดย
ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณา

ต่อไป นอกจากนี้ เห็นชอบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางมาตรการการเงินโดยรัฐจัดเงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนปรนและค้า
ประกันสินเชื่อวงเงิน 1 – 20 ล้านบาทตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 ขอบเขตพื้นที่ ที่ประชุม กนพ. ให้ความเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษใน 5 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ตาบล ใน 10 อาเภอ พื้นที่รวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ (2,932 ตร.
กม.)
1.3 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ในระยะแรกใช้พื้นที่ศูนย์ดารงธรรม ระดับ
จังหวัดหรืออาเภอ โดยสานักงานจังหวัดหรือหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการภายใต้การสนับสนุนของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน (ปี 2558-2559) โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดทา
รายละเอียดโครงการและวงเงินให้ชัดเจน โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานในรายละเอียดโครงการรายปี
ในระหว่างปีงบประมาณ 2557-2559 เพื่อเสนอ กนพ. ต่อไป
3. แรงงานและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคง เห็นชอบให้
มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้มาทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ในลักษณะไป-กลับและให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน ซึ่งให้บริการเรื่องการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
การตรวจสุขภาพการประกันสุขภาพและการคุ้มครองแรงงาน โดยให้ใช้รูปแบบของศูนย์บริการจดทะเบียนต่าง
ด้าวแบบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยบริเวณชายแดนและแรงงานต่างด้าวที่มาทางาน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
4. ที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2558-2559 โดยมี สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนพ. ทาหน้าที่บูรณาการการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในปี 2558 ประกอบด้วย
4.1 ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน 9
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมป่าไม้ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่นและภาคเอกชน
4.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร 6 หน่วยงาน กระทรวงคมนาคม (กรม
ทางหลวง กรมการบินพลเรือน กรมเจ้าท่า) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม
ศุลกากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4.3 ด้านแรงงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง 10
หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานประกันสังคม สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
----------------------------------กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สานักโฆษก

