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แต้มต่อการค้าชายแดนไทย : เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ประเทศไทยต้ังอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยรอบได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีแนวชายแดนระยะทางประมาณ 5,656 
กิโลเมตร มีด่านการค้าชายแดนจํานวน 91 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 38 จุด จุดผ่อนปรนการค้า 53 จุด นอกจากน้ี
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้อาเซียนมีการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
มากข้ึน ประกอบการเศรษฐกิจโลกท่ียังคงหดตัวประเทศมหาอํานาจหลายประเทศมีกําลังซ้ือลดลง ดังน้ันไทยจึงหัน
มาให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ใน
ภูมิภาค เช่น  1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS เป็น
ความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 2) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศลุ่มแม่นํ้าอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation:  
ACMECS) เป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ 3) โครงการ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle:IMT-GT) เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้การค้าชายแดนมีบทบาทสําคัญท่ีช่วยสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค และเป็น
การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน 

 ช่วง ปี 2556 ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มูลค่ารวม 924,241.79 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.51 เทียบกับปีก่อน 
เป็นมูลค่าการส่งออก 560,196.46 ล้านบาท และมูลค่าการนําเข้า 364,045.33 ล้านบาท ซ่ึงไทยได้ดุลการค้า 
196,151.13 ล้านบาท1 จากแนวโน้มที่ให้ความสําคัญกับตลาดอาเซียนเพ่ิมขึ้นทําให้ไทยให้ความสําคัญกับการค้า
ชายแดนมากข้ึนด้วย และได้เล็งเห็นศักยภาพของเมืองใหญ่ท่ีอยู่บริเวณชายแดน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ โดยมอบหมายให้สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ดําเนินการ สําหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
ความเหมาะสม จํานวน ๕๐ ล้านบาท อนุมัติให้ สศช. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ2 และกรอบการศึกษาด้านพ้ืนท่ีในโครงการ
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กําหนดให้เป็นการศึกษาใน 5 กลุ่มพ้ืนท่ีหลัก ดังน้ี 

 ภาคเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดน จ.มุกดาหาร จ.นครพนม และ จ.หนองคาย 
 ภาคตะวันออก ประกอบด้วยพ้ืนท่ีชายแดน จ.สระแก้ว 
 ภาคตะวันตก ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี และ อ.แม่สอด จ.ตาก 
 ภาคใต้ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา และพ้ืนท่ีชายแดน จ.นราธิวาส 

 

 

 

  

1 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร 
2 สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสาระสําคัญๆ 3 ประการ คือ 
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มีการจํากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการอุตสาหกรรมแล้ว ผู้ประกอบการ

ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธุรกิจการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การท่องเที่ยวการขนส่ง การ
เคหะและการก่อสร้าง การวิจัยและการผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงตลอดจนการค้าและการบริการด้วย 

2. ผู้อาศัยและผู้ประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 
3. องค์กรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องมีอํานาจอํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

และผู้อาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเรื่อง เพ่ือให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สาระสําคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ  รวมท้ังช่วยกระจาย
การพัฒนาไปสู่พ้ืนที่เฉพาะท่ีได้รับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยตรงในพ้ืนท่ีเฉพาะและพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วย 

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของพื้นท่ีเป้าหมาย 
ส่วนความคืบหน้าการศึกษาวิจัยความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเป้าหมายปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการ

วิจัยซ่ึงคาดว่าจะเสร็จส้ินประมาณเดือนกรกฎาคม 2557 สําหรับความคืบหน้าของกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้เสนอ นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้มี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... ซ่ึงพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบใน
หลักการ และให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับไปพิจารณาใน
รายละเอียด โดย สศช. ได้พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดของร่างระเบียบฯ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 และให้ส่งให้ สคก. ตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไป
ประกอบการพิจารณา ท้ังน้ี ให้แก้ไขคํานิยาม “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีที่ไม่ได้มีการค้า
บริเวณพรมแดนด้วยแล้วดําเนินการต่อไปได้ เม่ือร่างระเบียบฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ให้นําเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่
สอดมาพิจารณาดําเนินการเป็นลําดับแรก1 

เม่ือพิจารณาจากพ้ืนท่ีเป้าหมายในการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 5 ภูมิภาค ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนา
เส้นทางทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion Cooperation : GMS) ดังภาพที่ 1 โดยการพัฒนาเส้นทางทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศภายใต้
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงมี 3 แนวพ้ืนท่ีหลักๆ ได้แก่ 

1. แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เช่ือมโยงพม่า-ไทย-ลาว-
เวียดนาม ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ได้แก่ เมาะละแหม่ง-เมียวดี/แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-
กาฬสินธ์ุ-มุกดาหาร/สะหวันนะเขต-ดองฮา-ดานัง  

 
 

 

1นางสาวเรวดี แก้วมณี, สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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2. แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) มี 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1) เช่ือมโยงจีน-
พม่า/ลาว-ไทย (คุนหมิง-เชียงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก/แม่สาย-กรุงเทพฯ และ คุนหมิง-เชียงรุ่ง-
บ่อเต้น-หลวงน้ําทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร และ 2) จีน-
เวียดนาม (คุนหมิง-ฮานอย-ไฮฟอง)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงเส้นทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater 
Mekong Subregion Cooperation : GMS) 
ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011 
 

3. แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 3 เส้นทาง 
ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ/ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์ ซิต้ี-วังเตา ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร 
2) กรุงเทพฯ-ตราด/เกาะกง-สแรแอมปึล-กัมปอต-ฮาเตียน-กามู-นําเชา ระยะทาง 907 กิโลเมตร      
3) กรุงเทพฯ-เสียมราฐ-สตรึงเตร็ง-รัตนคีรี-OYadav-Play Ku-Quy Nhon ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร 

 
ข้อเด่นและข้อด้อยของแต่ละพื้นท่ีเป้าหมาย 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย ข้อเด่น ข้อด้อย 
ภาคเหนือ 
    อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย 

1. เป็นประตูการค้าสู่เมียนมาร์ สปป.ลาว 
และจีนตอนใต้  
2. เป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และต่างชา ติ  พร้อมกับ มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการท่องเท่ียวทั้ง

1. เศรษฐกิจของเมืองยังไม่มี
ความหลากหลาย (อุตสาหกรรม
และบริการระดับสูงยังมีน้อย) 
2. กา รบริ ห า ร ร าชก า รส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น แ ต่ ล ะ พ้ื น ท่ี มี ค ว า ม
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พ้ืนท่ีเป้าหมาย ข้อเด่น ข้อด้อย 
โรงแรม โรงพยาบาลเอกชน สปา และ
ร้านอาหาร เป็นต้น 
3. ต้ังอยู่จุดยุทธศาสตร์ด้านเหนือสุดของ
ประเทศไทย มีถนน 4 ช่องจราจร และไม่
มีข้อ จํากัด เ ร่ือง พ้ืน ท่ีและโครงส ร้าง
พ้ืนฐาน ท่ีจะทําการขยายออกไป 
4. เป็นท่ีต้ังท่าเทียบเรือสําหรับคลังสินค้า
และการสัญจรของผู้โดยสารในแม่น้ําโขง 
5. มีประสบการณ์ในการทําการค้ากับจีน
โดยทางเรือ 
6. เป็นท่ีต้ังโบราณสถานท่ีมีความสําคัญ
และมีความสําคัญด้านการท่องเที่ยวระยะ
สั้นทางแม่น้ํา 

แตกต่างกัน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
      จ.มุกดาหาร จ.นครพนม และ 
จ.หนองคาย 

1. โครงข่ายการคมนาคมขนส่งท่ีเหมาะสม 
สามารถเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก
ประเทศในกลุ่มอาเซียน และกลุ่มประเทศลุ่ม
นํ้าโขง ( Greater Mekong Subreion : 
GMS) ได้สะดวก ทั้งทางบก ทางนํ้า และทาง
อากาศ 
2. มีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร(การผลิตระดับต้น) 
เช่น โรงงานยางพารา โรงงานมะเขือเทศ 
โรงงานนํ้าตาล โรงสีข้าว เป็นต้น 
3. มี ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี
ห ล ากหล าย ท้ั ง ท า งด้ า น ธ ร รมช า ติ 
วัฒนธรรม และศาสนา  

1. ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 
2. โครงสร้าง พ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ 
ขาดการพัฒนาและปรับปรุงให้
ทันสมัยและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3. อุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่รองรับ
การผลิตระดับต้นมีน้อย และขาด
การรวมกลุ่มเพ่ือเช่ือมโยงในด้าน
ก า รผลิ ต  กา รแปร รู ป  และ
การตลาด 
4. ปัญหาการค้านอกระบบ 

ภาคตะวันออก  
     จ.สระแก้ว 

1. เป็นจุดพักสินค้า ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก
สินค้าทุกชนิดสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน
นอกจากนี้ยังมียังมีย่านการค้าชายแดน
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียว 
ได้แก่ ตลาดโรงเกลือ อ .อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว  
2. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความสําคัญและ
หลากหลาย  ท้ั งแหล่ งท่อง เ ท่ียวทาง
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร ์
3. มี เ ส้ น ท า ง ค ม น า ค ม ติ ด ต่ อ กั บ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดใกล้เคียงในภาค

 1. ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ด้ า น
การเกษตร และแรงงานมีฝีมือ 
2. ก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า ร ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น แ ต่ ล ะ พ้ื น ท่ี มี ค ว า ม
แตกต่างกัน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 
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พ้ืนท่ีเป้าหมาย ข้อเด่น ข้อด้อย 
กลางและจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
เช่ือมโยงไทย-กัมพูชา ตลอดจนเส้นทาง
เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก  
     จ.กาญจนบุรี และ อ.แม่สอด    
จ.ตาก 

1. ประตูเศรษฐกิจสู่เมียนม่าร์ อ.แม่สอด 
จ.ตาก อยู่ห่างจากท่าเรือหลักที่ ย่างกุ้ง
เพียง 447 กิโลเมตร และท่าเรือเมาะละ
แหม่งเพียง 163 กิโลเมตร  
2. ความพร้อมของทรัพยากรธรรมชาติ
และผลิตผลเกษตรที่เป็นวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรม    
3. ความพร้อมด้านทรัพยากรแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
เช่ือมโยงภายในพ้ืนท่ีและกับประเทศ
เพ่ือนบ้านตามแนวพัฒนาหลัก  
4. มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมด้ังเดิม
หลายชนิดท่ีสามารถพัฒนาเป็นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมของภาคเช่ือมโยงกลุ่ม
จังหวัดอ่ืนและประเทศในลุ่มแม่นํ้าโขงได้  

1. โครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ
ในการรองรับความเจริญ อาทิ 
เส้นทางถนนสายรองเช่ือมโยงต่อ
จากสายหลักเข้าสู่พ้ืนท่ีแหลง่
ท่องเที่ยว ระบบประปา ไฟฟ้า 
การกําจัดขยะและของเสีย เป็น
ต้น  
2. ขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมี
ทักษะรวมถึงปัญหาแรงงานผิด
กฎหมายแลซ่ึงเป็นแรงงานหลัก
ในพ้ืนที่ 

ภาคใต้  
     อ.สะเดา จ.สงขลา และพ้ืนท่ี
ชายแดน จ.นราธิวาส 

1. เป็นแห่งปลูก แปรรูปยางพารา และไม้
ยางพาราท่ีสําคัญของประเทศ รวมถึง
ปาล์มนํ้ามัน 
2. เป็นการทําการค้ากับประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงมีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทย ปี 2556 
มูลค่ารวม 501,401.99 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.25 ของการค้าชายแดนท้ังหมด 
3. สามารถเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาล  
4. มีพ้ืนท่ีติดทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดา
มัน มีท่าเรือสําหรับขนส่งสินค้า และ
เส้นทางคมนาคมขนส่ ง  สร้าง  Land 
Bridge เช่ือมโยงนานาชาติ  

1. อุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่รองรับ
การผลิตระดับต้นมีน้อย และขาด
การรวมกลุ่มเพ่ือเช่ือมโยงในด้าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางพารา 
และปาล์มน้ํามัน  
2. ปัญหาความ ไ ม่ส งบ ใน  3 
จังหวัดชายแดนใต้  
  

 
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ โดยเฉพาะ

การคมนาคมขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคทุนนิยม และเตรียมพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาทิ พม่ามีการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สปป.ลาว มีโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษซ่ึงปัจจุบันมีการอนุมัติแล้ว จํานวน 10 แห่ง รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยความร่วมมือจาก
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ประเทศจีน รวมถึงกัมพูชามีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองนักลงทุนจากต่างชาติ 
เม่ือมาพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านไทย พบว่า ไทยมีสถานะเป็นผู้ส่งออกมากกว่าเป็นผู้
นําเข้า ดังนั้น ถ้าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อตัวเป็นรูปร่างพร้อมกับการเปิด "AEC" ในปี 2558 อาจส่ง
ให้เกิดการย้ายทุน ย้ายแรงงาน ย้ายฐานการผลิตจากปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี ไปยังเมือง
ชายแดนที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมากข้ึน ซ่ึงการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาวจึงเป็น
เรื่องสําคัญอย่างย่ิงท้ังในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ัง 5 กลุ่มนั้น ยังติดปัญหาเรื่องกฎหมายท้องถิ่น ท้ังด้านเศรษฐกิจ และด้านการปกครอง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ท่ีถูกกําหนดไว้ นอกจากน้ียังต้องพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ท่ีนักลงทุนจะได้รับ
โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซ่ึงจะเป็นสิ่งดึงดูดนัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและสามารถแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย 

 
 

ท่ีมา  - กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร 
- นางสาวเรวดี แก้วมณี, สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
- สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
- Asian Development Bank, 2011 
           
 
 
 

น.ส.ชาติรส สัมมะวัฒนา 
กลุ่ม สปป.ลาว/จีนตอนใต้ 

สํานักความร่วมมือการค้าและการลงทุน 
กุมภาพันธ์ 2557 


