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งามทีสุ่ด  

ทวิทศันร์มิฝ่ังโขง 



นครพนม นอน 1 คืน 
อายุยืน 1 ปี 

Slow Life 
Everyday @ NakhonPhanom 



สะพาน นครพนม-ค าม่วน 
มิตรภาพ  3 



เส้นทางสู.่..หนานหนิง 

:  Road to Nanning  : 
 

 - R8  นครพนม-ค าม่วน-วนิห์-ฮานอย-หนานหนิง  
    
 
 

- R12 นครพนม-ค าม่วน-ฮาติงห์-วนิห์-ฮานอย-หนานหนิง  
 
 

- R9 มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-ฮานอย-หนานหนิง  
    

(1,031 km) 

(1,029 km) 

(1,586 km) 



เสน้ทางเช่ือมโยงนครพนมส ูอ่าเซียนและจีนตอนใต-้ตะวนัออก 

 

- R8 นครพนม-ค าม่วน-เมอืงวงิห-์ฮานอย-หนานหนิง 

(1,031 กม.) 

- R12 นครพนม-ค าม่วน-ฮาตงิห-์เมอืงวงิห-์ฮานอย-

หนานหนิง (1,029 กม.) 

- R9 มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-เมอืงวงิห-์ฮานอย-

หนานหนิง (1,586 กม.) 



โครงข่ายทางถนน 
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โครงข่ายระบบขนส่งทางราง 



สนามบินนครพนม DMK – KOP (1ชม. 10นาท)ี 

โครงข่ายทางอากาศ 



เส้นทางเดินเรือ 
นครพนม-หนองคาย 328 km 

โครงข่ายทางน า้ 



,326  มู ชายแดน 
ค่าการค้า 

ล้านบาท 106 



106,326.75  

 71,207.83  

 57,286.45  

 17,143.42   16,982.61   16,638.74  
 9,583.29   6,206.24   2,821.31   1,138.58   770.82  

 -
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นครพนม มุกดาหาร หนองคาย เชียงแสน เชียงของ ช่องเม็ก ทุ่งช้าง ท่าล่ี บึงกาฬ เขมราฐ เชียงคาน 

มูลค่าการค้า 

ด่านศุลกากร 

มูลค่าการค้ารวม 

มลูค่าการคา้ชายแดนดา้นชายแดน สปป.ลาว 

ปีงบประมาณ  2558 



สถิติสินค้าที่น าเข้าทางด่านศุลกากรนครพนม  
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60) 
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อุปกรณ์
อเิล็กทรอนิ

กส์ 
53% 

พลังงาน
ไฟฟ้า 
21% 

คอมพวิเตอ
ร์ฯ ครบชุด 

12% 

ปูนผง 
4% 

ปุ๋ยเคมี 
2% 

อื่นๆ 
8% ล าดับ ชนิดสินค้า 

มูลค่า  

(ล้านบาท) 
1 อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 13,834.08 

2 พลังงานไฟฟ้า 5,490.17 

3 คอมพวิเตอร์ฯครบชุด 3,019.05 

4 ปนูผง 1,044.79 

5 ปุ๋ ยเคมี 387.70 

  อื่นๆ 2,147.40 

รวม 25,923.21 



สถิติสินค้าที่ส่งออกทางด่านศุลกากรนครพนม  
ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60) 
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ผลไม้ ขนุน 
ทุเรียน 
ลองกอง 
ฯลฯ สด 
39% 

เคร่ืองดื่ม
บ ารุงก าลัง 

22% 

ผลไม้ ล าไย
อบแห้ง 
12% 

ผลไม้ 
มะม่วง 
มังคุด 
10% 

โค-กระบือมี
ชีวติ 
2% 

อื่นๆ 
15% 

ล าดับ ชนิดสินค้า 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
1 ผลไม้ ขนุน ทุเรียน ฯลฯ 21,727.67 

2 เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง 12,369.69 

3 ผลไม้ ล าไยอบแห้ง 6,903.15 

4 ผลไม้ มะม่วง มังคุด 5,464.60 

5 โค-กระบอืมีชีวิต 1,253.59 

  อื่นๆ 8,095.82 

รวม 55,814.82 



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 0 



นครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



พื้นที ่SEZ นครพนม  1,363  ไร ่



บทบาทท่ีเหมาะสมเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

Positioning SEZ  Nakhon Phanom 

3) เมอืงท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

2) เมอืงผลติอาหาร

ปลอดภยั 

    อตุสาหกรรมแปร

รูปการเกษตร 

และศูนยธุ์รกจิการคา้

ส่ง 

ตลาดกลางสนิคา้

เกษตร 
 

1) ศูนยก์ลางการ

ขนส่ง 

และโลจสิตกิส ์

เขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษ

นครพนม 



การเตรียมแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างสถานไีฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
งบประมาณ 700 ล้านบาท 

2. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา การประปาส่วน
ภูมิภาค งบประมาณ 550 ล้านบาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนจากสนามบนิ  - สะพานมิตรภาพ 3  
4. โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครพนม – สะพาน

มิตรภาพ 3  
5. โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ - นครพนม 

1 2 

ศูนยก์ารขนสง่ชายแดนจงัหวดันครพนม 



1. อตุสาหกรรมการเกษตร ประมง และกจิการทีเ่กีย่วข้อง 

2. การผลติผลติภัณฑ์เซรามกิส์ 

3. อตุสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง 

4. การผลติเคร่ืองเรือน 

5. อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ 

6. การผลติเคร่ืองมือแพทย์ 

7. อตุสาหกรรมยานยนต์เคร่ืองจักร และช้ินส่วน 

8. อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

9. การผลติพลาสติก 

10. การผลติยา 

11. กจิการโลจิสติกส์ 

12. นิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรม 

13. กจิการสนับสนุนการท่องเทีย่ว 

กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 



1. กจิการอบพืชและไซโล 

2. กจิการผลติผลติภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวสัดุทางการเกษตร 

3. กจิการผลติโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองงานอตุสาหกรรม 

4. กจิการผลติส่ิงพมิพ์ทัว่ไป 

5. กจิการผลติอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 

6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน
สาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลติกระเบ้ืองมุงหลงัคา  เซรามิกส์และการผลติกระเบ้ือง
ปูพืน้หรือผนัง) 

7. กจิการผลติส่ิงปรุงแต่งส าหรับประทนิร่างกาย 

8. กจิการผลติผลติภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอโุภค 

9. กจิการผลติส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ 

10. กจิการผลติอาคารส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลงัสินค้า 

ขอ้เสนอเพ่ิมเติมกิจการเป้าหมาย 

ของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 



“ค่าเช่า-ค่าธรรมเนียม”  
ที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

ตามมตคิณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) ในการประชุม ครัง้ที่ 1/2560 
เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี 8,400 บาท ต่อปีแรก โดยปรับปรุงอัตราค่าเช่าร้อยละ 9   
ทุก 3 ปี ส าหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ส่วนลด 
ร้อยละ 30 จากอัตราค่าเช่าของเอกชน 

ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/ 50 ปี จ านวน 140,000 บาท 

ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี 



สิทธิประโยชนท่ี์ไดร้บัจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตัง้ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 

สิทธิประโยชน์* กรณกีจิการทั่วไป 
กรณกีจิการเป้าหมาย 
ตามมต ิกนพ.** 

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ยกเวน้เพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี  
แต่รวมแลว้ไม่เกิน 8 ปี 

ยกเวน้ 8 ปี ของวงเงินลงทุน ทั้งน้ี      
จะไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีน 

ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
ท่ีไดจ้ากการลงทุน (นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
เฉพาะกิจการกลุ่ม A1 A2 ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคล 8 ปีอยูแ่ลว้ 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 

หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี  
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้

2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี  
นบัจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได ้

หกัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  (นอกเหนือจาก           
การหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน (นอกเหนือจาก
การหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ยกเวน้อาการขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ ไดรั้บยกเวน้ 

ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็น
ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพื่อการส่งออก 

ไดรั้บยกเวน้ 5 ปี ไดรั้บยกเวน้ 5 ปี 

อนุญาตใหใ้ชแ้รงงานต่างดา้ว แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ 

สิทธิประโยชนท่ี์มิใช่ภาษีอาการ ไดรั้บ ไดรั้บ 

 *ประกาศ สกท.ท่ี 4/2557 ลว.18 ธ.ค. 2557  **ประกาศ สกท. ท่ี 1-5/2558 ลว. 23 เม.ย. 2558 



ข้อมูลนักลงทุนที่แจ้งความประสงค์ที่จะลงทุนใน SEZ 

เดือนมกราคม 2558 –เดือนกันยายน 2560 

6ราย 

75 

11 



กรอบระยะเวลาการด าเนินการสรรหา และคัดเลือก 
ผู้พัฒนาพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษนครพนม 

ขัน้ตอน การด าเนินการ ระยะเวลา รายละเลียดการด าเนินการ 

1 ประกาศสรรหาผู้ลงทนุพัฒนาพืน้ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

9 ม.ค. - 9 ก.พ.61 - ประชาสัมพันธ์การลงทนุ 
- แถลงข่าวเปิดตัวการลงทนุ 9 ม.ค.61 

2 ขายเอกสารการลงทนุและแผนผังพัฒนา
พืน้ที่/ประชาสัมพันธ์การลงทนุ 

ขายเอกสารการลงทนุ 
15 ม.ค. - 9 ก.พ.61 

3 ชีแ้จงการลงทนุ / พาดูสถานที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดขาย
เอกสารการลงทนุ 

วันที่ 20 ก.พ.61 

4 จัดท าข้อเสนอโครงการลงทนุ/ศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการ (Feasibility) 

90 วัน นับแต่ปิดการขาย
เอกสารการลงทนุ 

ย่ืนเสนอการลงทนุ 15 พ.ค.61 

5 คณะท างานสรรหา  คัดเลือก และเจรจา   
ผู้ลงทนุฯ พจิารณาคัดเลือก และน าเสนอ
ต่อ กนพ. 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดรับ
ใบเสนอการลงทนุ 

เสนอ กนพ. ภายใน 14 มิ.ย.61 

ท่ีมา : กรมธนารักษ ์/ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  



หลักเกณฑ์การลงทุนและสทิธิประโยชน์ในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษนครพนม 
คุณสมบัตผู้ิลงทุน หลักเกณฑ์การคัดเลือก สิทธิประโยชน์ในพืน้ที่ลงทุน 

- เป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายไทย 
- ทนุจดทะเบียนไม่ต ่ากว่า 50 ล้านบาท 
- กรณีกจิการร่วมค้า (Joint Venture ) เป็น
การร่วมธุรกจิของธุรกจิมีมูลค่าทนุจด
ทะเบียนรวมกันไม่ต ่ากว่า 50 ล้านบาท 
โดยกรณีผู้เสนอการลงทนุต้องการเสนอใน
รูปแบบกจิการร่วมค้าจะต้องย่ืนเอกสาร
และหลักฐานแสดงความจ านงเป็นกจิการ
ร่วมค้าแนบมาด้วย 

- ผลงานที่ประสบความส าเร็จย้อนหลัง 3 ปี 
นับจากวันย่ืนซองเสนอการลงทนุ หรือ
ประสบการณ์ในลักษณะการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อย่างใด อย่างหน่ึง ที่เข้า
ร่วมธุรกจิกไ็ด้ พร้อมเอกสารแสดงบานะ
ทางการเงนิต่อเจ้าหน้าที่ทไีด้รับมอบหมาย 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
ทางการเงนิย้อนหลังไม่เกนิ 3 ปี (ตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี) นับจากวันย่ืนซองเสนอ
การลงทนุ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดย
ผู้ตรวจสอบบัญชีในคราวเดียวกัน 

1. แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ (60%) 
   - แผนการพัฒนาพืน้ที่ที่ขอลงทนุและ
แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทเบือ้งต้น 
(Conceptual Master Plan) ประกอบด้วย 
การจัดท าผังพัฒนาพืน้ที่ สอดคล้องกับ
ผังเมือง ชุมชน ท้องถิ่น และแผนแม่บท
ในระดับจังหวัด ทัง้นี ้เป็นไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกจิของ
สหประชาชาต ิ 

   - การจัดท าโครงสร้างพืน้ฐานภายใน
โครงการรวมถงึการจัดสรรพืน้ที่ให้
ผู้ประกอบการ SMEs 

    - จุดเด่นภายในโครงการ/นวัตกรรม
เช่ือมโยงกับไทยแลนด์ 4.0 

2. รูปแบบจ าลองเชิงธุรกจิ/ระยะเวลา
ด าเนินการและศึกษาความเป็นไปได้ใน
เชิงการเงนิ (20%) 

3. เสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า 
(ค่าธรรมเนียมฯ ขัน้ต ่าที่ทางราชการ
ก าหนด) (20%) 

- กนพ. ได้มีการประชุม ครัง้ที่ 2/2560 
เม่ือวันที่ 17 พ.ย.60 เหน็ชอบ 
มาตรการเร่งรัดการลงทนุในพืน้ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ให้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
เป็นเวลา 2 ปี โดยก าหนดระยะเวลา
สิน้สุดการให้สิทธิฯ ภายใน ปี 2563 ทงั
นี ้จะต้องมีการลงทนุจริง (ปรับปรุง
พืน้ที่พัฒนาที่ดนิ/ก่อสร้างอาคาร/
จัดซือ้เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของเงนิลงทนุ (ไม่รวม
ค่าที่ดนิและทนุหมุนเวียน) ในปีที่ 1 
หรือปีที่ 2 ของรอบปีที่จัดท าสัญญาเช่า 
นับแต่วันที่จัดท าสัญญาเช่า โดยผู้
ได้รับสิทธิพัฒนาจะต้องมาท าสัญญา
เช่าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- สิทธิประโยชน์ตามมาตรการการ
ส่งเสริมการลงทนุของ BOI  23 กจิการ  

- สิทธิประโยชน์ภาษีของสรรพากร  
  (กรณีที่ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ BOI) 

ท่ีมา : กรมธนารักษ ์/ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560  



รายช่ือผู้ลงทุน 10 ราย 
ที่ซือ้เอกสารการลงทุนและแผนผังพฒันาพืน้ที่ 

ที่ ผู้ลงทุน ประกอบกิจการ 

1 บริษัท พนัปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพชูา) จ ากัด กิจการปลูกพชืพลังงานทดแทน 

2 บริษัท ไทคอน โลจสิตกิส์ พาร์ค จ ากัด กิจการขาย/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ 

3 บริษัท คิว เอเชีย เอ็นเนอร์จ ีจ ากัด กิจการรับซือ้/จ าหน่ายเชือ้เพลิงประเภทไม้ ถ่านหนิ ฯ 

4 บริษัท สามัคคีที่ดนิและเคหะ จ ากัด กิจการรับเหมาก่อสร้าง 

5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ท ดสิตรีบวิเตอร์ 
จ ากัด 

กิจการจ าหน่ายอะไหล่/บริการเปล่ียนเคร่ืองเรือน 

6 กิจการร่วมค้า วีด-ูเอ็มไอด ี

7 บริษัท ทริปเปิล มิลเล่ียน คอนส์ จ ากัด กิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศัย 

8 บริษัท สมาร์ท สวีท จ ากัด 

9 บริษัท น าสมัยนครพนม จ ากัด กิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พกัอาศัย 

10 บริษัท จตุรมาส จ ากัด กิจการรับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีมา : ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ีนครพนม / ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561  
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