แถลงการประชุม กนพ. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 มีนาคม 2558
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม กนพ. เร่งรัดขับเคลื่อนบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระบุ
รัฐบาลจะก่ากับดูแลให้การลงทุนในเขต 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่่า-การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและการส่งเสริมการประกอบการของภาคเอกชนให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน พร้อมเห็นชอบ
ก่าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะ 2 ใน 5 จังหวัด หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส
กาญจนบุรี
วันนี้ (16 มี.ค.58) เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทาเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่
2/2558 โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประชุม สรุปสาระสาคัญดังนี้
นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้คณะอนุกรรมการฯ 4 คณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ [ (1) อนุกรรมการสิทธิ
ประโยชน์ กาหนดพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (2) อนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้าน
แรงงาน สาธารณสุขและความมั่นคง (3) อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร (4) อนุกรรม
จัดหาที่ดินและบริหารจัดการ)]
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดขับเคลื่อนและบริหารจัดการเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว และรัฐบาลจะกากับดูแลให้การลงทุนในเขต 20 จังหวัดที่มีรายได้
ต่อหัวต่า การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการส่งเสริมการประกอบการของภาคเอกชนให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ที่ประชุม กนพ. มีมติที่ส่าคัญเพื่อขับเคลื่อนงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้บรรลุเป้าหมายและพร้อม
รองรับการลงทุนของภาคเอกชนในปี 2558 รวมถึงเริ่มเตรียมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป
ดังนี้
1. เห็นชอบให้ตั้งอนุกรรมการภายใต้ กนพ. เพิ่มเติมอีก 1 ชุด โดยประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชนเพื่อให้
ข้อเสนอแนะด้านการตลาดและเชิญชวนนักลงทุนเพื่อให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นรูปธรรม
2. เห็นชอบกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2557 จ่านวน 13 กลุ่มกิจการ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร
ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) เซรามิกส์ (3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (4)
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (6) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (7)
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน (8) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9) การผลิต
พลาสติก (10) การผลิตยา (11) กิจการโลจิสติกส์ (12) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ (13) กิจการเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ สกท. เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาและออกเป็นประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป และ กนพ. ยังได้
เห็นชอบกิจการเป้าหมายรายพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และ
สงขลา โดยให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ยกร่างประกาศ กนพ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนของ
สกท. ต่อไป
3. เห็นชอบการก่าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย
นครพนม นราธิวาสและกาญจนบุรี รวม 63 ต่าบล ใน 16 อ่าเภอ ดังนี้ หนองคาย 22 ตาบล ใน 5 อาเภอ
คือ อ.เมืองหนองคาย/อ.สระใคร/อ.โพนพิสัย/อ.ท่าบ่อ/อ.ศรีเชียงใหม่ (ดาเนินการเป็นระยะ) เชียงราย 21
ตาบล ใน 3 อาเภอ คือ อ.แม่สาย/อ.เชียงแสน/อ.เชียงของ นราธิวาส 5 ตาบล ใน 5 อาเภอ คือ อ.สุไหงโกลก/

อ.ตากใบ/อ.แว้ง/อ.ยี่งอ/อ.เมืองนราธิวาส นครพนม 13 ตาบล ใน 2 อาเภอ คือ อ.เมือง/อ.ท่าอุเทน
กาญจนบุรี 2 ตาบล ใน 1 อาเภอ คือ อ.เมืองกาญจนบุรี
4. เห็นชอบพื้นที่แปลงที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่น่ามาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่า ใน 6 เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวม 24,871 ไร่ ได้แก่ ตาก 14,858 ไร่ ใน ต.ท่าสายลวด และ อ.แม่ปะ (อ.แม่สอด)
สระแก้ว 2,944 ไร่ ใน ต.บ้านป่าไร่และ ต.บ้านใหม่หนองไทร (อ.อรัญประเทศ) ตราด 740 ไร่ ใน ต.ไม้รูด (อ.
คลองใหญ่) มุกดาหาร 1,085 ไร่ ใน ต.คาอาฮวน (อ.เมือง) สงขลา 1,095 ไร่ ใน ต.สานักขาม (อ.สะเดา)
หนองคาย 4,149 ไร่ ใน ต.หนองกอมเกาะ ต.มีชัย ต.โพนสว่าง (อ.เมือง) และ ต.สระใคร (อ.สระใคร) โดย
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทารายละเอียดทางด้านกฎหมายและการชดเชยเสนอ คสช. ออกคาสั่งให้
สามารถนาที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และให้กรมธนารักษ์ดูแล
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ให้ความเห็นชอบการด่าเนินงานส่าคัญ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้่าเมยแห่งที่ 2 มอบหมายกรมทางหลวง
ดาเนินการ วงเงินรวม 3,900 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้ใช้งบกลางปี 2558 วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อ
ดาเนินงานระยะเริ่มต้น
2) โครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากร บ.หาดเล็ก จ.ตราด มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ
กระทรวงกลาโหมเร่งหาข้อยุติเรื่องเขตแดนและการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างด่านศุลกากร บ.หาดเล็ก
3) การพัฒนาด่านถาวร ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มอบหมายสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาข้อยุติการกาหนดพื้นที่พัฒนาด่านถาวร ต.บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ
และมอบหมายกรมทางหลวงตั้งงบประมาณสาหรับการพัฒนาด่านต่อไป
6. มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ด่าเนินการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งในเรื่องพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีและการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของ สกท.
-------------------------------

