
    
สรุปความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 
 จังหวัดนครพนม มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2561 - 2564 ดังนี้ 
 1.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
  1) เมืองเศรษฐกิจชายแดน ศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ เกษตรปลอดภัย และการลงทุนประตู
เศรษฐกิจ สู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก 
  2) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และเชิงนิเวศน์ในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้้าโขง 
  3) เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 
 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก ” 
 1.3 เป้าประสงค์รวม (Goal) 
  “ เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย มีการเจริญเติบโต            
ทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1) การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ  
2) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
4) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  
5) การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
6) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.5 ความพร้อมของจังหวัด 
  จังหวัดนครพนม มีความพร้อมด้านโครงข่ายคมนาคม ประกอบด้วย โครงข่ายทางถนน ทางอากาศ 
ทางน้้า และทางราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       1) โครงข่ายทางถนน  นครพนม มีโครงข่ายทางถนนกับเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ที่สั้นที่สุด 
ระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตร       
       2) โครงข่ายทางอากาศ เที่ยวบินนครพนม - กรุงเทพมหานคร มีถึง 5 เที่ยวบิน  
       3) โครงข่ายทางน้้า มีเส้นทางเดินเรือแม่น้้าโขง จากนครพนม - หนองคาย ระยะทาง 328 กิโลเมตร 
       4) โครงข่ายระบบขนส่งทางราง รถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่ - นครพนม” เส้นทางนี้จัดเป็น
รถไฟสายใหม่ที่แยกจากสถานีบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (บ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม) 
ระยะทางประมาณ 354 กิโลเมตร  
       โดยจุดเด่นคือแนวเส้นทางสามารถเชื่อมโยง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและประตูการค้า
ชายแดนด้านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค้าม่วน) 
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2. ข้อมูลพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  พล.อ. ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ประกาศโดยที่เป็นการสมควรก้าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้การจัดตั้งและด้าเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ้านาจ
ตามข้อ 2.6 ของค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศไว้ โดยในส่วนของจังหวัดนครพนมได้ก้าหนดให้ จ้านวน 2 อ้าเภอ 13 ต้าบล 
ได้แก่ อ้าเภอเมืองนครพนม 10 ต้าบล และอ้าเภอท่าอุเทน 3 ต้าบล มีเนื้อที่รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 
495,743.75 ไร่คิดเป็น ร้อยละ 14.71% ของพ้ืนที่จังหวัด จากการที่จังหวัดนครพนมได้เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด และของประเทศไทย ในการด้าเนินธุรกิจกับ
ต่างประเทศได ้
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 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีค้าสั่งที่  74/2559 ก้าหนดให้ที่ดินในท้องที่ต้าบล          
อาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จ้านวน 2 แปลง ประมาณ 1,408 ไร่ ตกเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่ง กนพ.ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบให้เอกชนเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว 
 คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่    
13 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้กันที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม แปลงที่ 1 
บางส่วนในบริเวณท่ีติดกับท่ีพักสงฆ์สามัคคีอุปถัมภ์ออก พ้ืนที่ประมาณ 42 ไร่ เพ่ือคงไว้ตามสภาพเดิม ส่วนพ้ืนที่ที่
เหลือประมาณ 1,362 ไร่ ให้ด้าเนินการเพ่ือประมูลให้เอกชนเช่า ซึ่ง กนพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2560       
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้กันที่ดินแปลงดังกล่าว  
 2.1 บทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 ลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการด้าเนินการ บทบาทที่เหมาะสม (Positioning) ของจังหวัด
นครพนม ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่  
 1) ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 2) เมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
 3) เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.2 การเตรียมแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดท้าร่างการจัดวางโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่โคกภูกระแต 
ประกอบด้วย 
 1) พ้ืนที่รองรับศูนย์ราชการ ขนาดประมาณ 700 ไร่ 
 2) พ้ืนที่รองรับตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้า ขนาดประมาณ  1,100 ไร่ 
 3) พ้ืนที่รองรับนิคมอุตสาหกรรม ขนาดประมาณ 1,000 ไร่ 
 4) พ้ืนที่แหล่งน้้าโครงการ ขนาดประมาณ 125 ไร่ 
      มีแผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
         1) สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) 
 2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (นครพนม - ท่าอุเทน) 
         3) อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 
 4) อาคารคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลาง (R8) 
         5) อาคารคลังสินค้า (R12) 
         6) อาคารด่านชายแดน (CIQ) 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้าน
ใหญ-่อ.ธาตุพนม กม.343+770 – 397+271 รวมระยะทาง 23.831 กม.  
 2) โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 212 
นครพนม – อ.ท่าอุเทน กม.284+571 – 303+424 รวมระยะทาง 18.853 กม.  
 3) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทาง
หลวงหมายเลข 22 สกลนคร – นครพนม กม.198+940 – 223+773 รวมระยะทาง 24.833 กม.  
 4) โครงการก่อสร้างถนนจากท่าอากาศยานนครพนม – สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – ค้าม่วน) 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.166 กม. ช่วงที่ 1 ระยะทาง 16.550 กม. ช่วงที่ 2 ระยะทาง 6.616 กม.  
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 5) รถไฟสายบ้านไผ่ปลายทางนครพนม เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง
ประมาณ 354 กิโลเมตร (บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม)  
 6) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 3 ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 7) โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
         8) โครงการเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
นครพนม (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 9) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทย-ลาว-
เวียดนาม-จีน บนเส้นทาง R12  
 10) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง       
 แผนงาน/โครงการที่คาดว่าจะด าเนินการ ประกอบด้วย 
 1) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร – นครพนม กม.198+940 – 223+773 รวมระยะทาง 24.833 กม.  
 2) โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
 2.3 ค่าเช่า - ค่าธรรมเนียม 
 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้  
           1) เห็นชอบให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 2) เห็นชอบการก้าหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุฯ ดังนี้ 
                  - อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี 8,400 บาท ต่อปีแรก โดยปรับปรุงอัตราค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี 
ส้าหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ส่วนลดร้อยละ 30 จากอัตราค่าเช่าของเอกชน 
                  - ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/50 ปี 140,000 บาท  
                  - ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี 
           3) เห็นชอบในหลักการปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยให้เพ่ิมคะแนนในประเด็นความสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ควรเพ่ิม
หลักเกณฑ์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ การสนับสนุน SMEs 
และการแปรรูปเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรโดยใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมธนารักษ์รับไปด้าเนินการต่อไป 
 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560      
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้ 
 1) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเงื่อนไขเสนอการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และ  การก้าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ลงทุน รวมทั้งการให้น้้าหนักคะแนน โดยให้เร่งด้าเนินการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่มคีวามพร้อมก่อน ส้าหรับพ้ืนที่อ่ืนมอบหมายให้กรมธนารักษ์ปรับปรุงรายละเอียดการสรรหาและ
คัดเลือกผู้ลงทุน เพ่ือให้สามารถดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เห็นชอบให้มาตรการการเร่งรัดการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 
   - ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เป็นเวลา 2 ปี หากทีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10        
ของเงินลงทุน ในปีที่ 1 ของรอบปีที่ท้าสัญญาเช่า 
   - ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เป็นเวลา 1 ปี หากมีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10        
ของเงินลงทุน ในปีที่ 2 ของรอบปีที่ท้าสัญญาเช่า 
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 2.4 สทิธิประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีเป็นกิจการ
เป้าหมายและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด ด้วยการ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล 8 ปี และได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปีเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

สิทธิประโยชน์* กรณีกจิการทั่วไป กรณีกจิการเป้าหมายตามมติ กนพ.** 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี 
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี 

ยกเว้น 8 ปี ของวงเงินลงทุน ทั้งนี้ 
จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวยีน 

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับก้าไรสุทธิ 
ที่ได้จากการลงทุน (นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
เฉพาะกจิการกลุ่ม A1 A2 ที่ได้รับยกเวน้ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้ 

หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง
อ้านวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  (นอกเหนือจาก           
การหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน (นอกเหนือจากการ
หักค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ยกเว้นอาการขาเข้าสา้หรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น 

ยกเว้นอากรขาเข้าส้าหรับวัตถุดิบและวสัดุ
จ้าเป็นส้าหรับสว่นที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

ได้รับยกเว้น 5 ป ี ได้รับยกเว้น 5 ป ี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

สิทธิประโยชน์ที่มิใชภ่าษอีาการ ได้รับ ได้รับ 

 2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมสรรพากร (กรณีไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก  BOI)        
ให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี 
ส้าหรับกิจการที่จัดตั้งใหม่ หรือขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการ  ส้าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิต
สินค้าเพ่ือทดแทนการน้าเข้า หรือเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก และการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน หรือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 2.5 กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2558  ได้สนับสนุนกิจการเป้าหมาย ทั้ง 13 กลุ่มกิจการ และในการประชุม กนพ. ครั้งที่ 4/2558  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เห็นชอบกิจการเป้าหมายอีก 10 กลุ่มกิจการ รวมเป็น 23 กลุ่มกิจการ 

มติ กนพ. ครั้งท่ี 3/2558 (25 มิถุนายน 2558) มติ กนพ. ครั้งท่ี 4/2558 (8 ตุลาคม 2558) 
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง  
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง 
4. การผลิตเครื่องเรือน 
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์  
7. อุตสาหกรรมยานยนต ์เครื่องจักร และชิ้นส่วน  
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  
9. การผลิตพลาสติก 
10. การผลิตยา 
11. กิจการโลจิสติกส ์ 
12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม  
13. กิจการสนับสนุนการทอ่งเที่ยว 

1. กิจการอบพืชและไซโล  
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส้าหรับงานก่อสร้างหรืองงานอุตสาหกรรม  
4. กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ทั่วไป  
5. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือสว่นผสมอาหารสัตว ์ 
6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส้าหรับ
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา เซรามิกส์และ การ
ผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)  
7. กิจการผลิตส่ิงปรุงแต่งส้าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน  
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส้าหรบัสินค้าอุโภค เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติก  
9. กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กลอ่งกระดาษ  
10. กิจการผลิตอาคารส้าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
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 2.6 ขอ้มูลนักลงทุนที่แจ้งความประสงค์ที่จะลงทุนใน SEZ 
 ปัจจุบัน มีนักลงทุนที่แจ้งความประสงค์ที่จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 86 ราย 
เป็นนักลงทุนชาวไทย 75 ราย และต่างชาติ 11 ราย โดยประเภทกิจการที่สนใจลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก ่
 อันดับ 1 โลจิสติกส์ 
 อันดับ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
 อันดับ 3 คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์, อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 
 2.7 กรอบระยะเวลาการด าเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม   
ขั้นตอน การด าเนินการ ระยะเวลา รายละเอียดการด าเนินการ 

1 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

9 ม.ค. - 9 ก.พ.61 - ประชาสัมพันธก์ารลงทุน 
- แถลงข่าว ณ กรมธนารกัษ์ 

2 ขายเอกสารการลงทุนและแผนผังพัฒนาพื้นที่/
ประชาสัมพันธก์ารลงทุน 

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

 

3 ชี้แจงการลงทุน / พาดูสถานที ่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิด
ขายเอกสารการลงทุน 

วันที่ 20 ก.พ.61 

4 จัดท้าข้อเสนอโครงการลงทุน/ศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการ (Feasibility) 

90 วัน นบัแต่ปิดการขาย
เอกสารการลงทุน 

ยื่นเสนอการลงทุน 15 พ.ค.61 

5 คณะท้างานสรรหา  คัดเลือก และเจรจา   ผู้
ลงทุนฯ พิจารณาคัดเลือก และนา้เสนอต่อ 
กนพ. 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิด
รับใบเสนอการลงทุน 

เสนอ กนพ. ภายใน 14 มิ.ย.61 

 
 2.8 หลักเกณฑ์การลงทุนและสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  

คุณสมบัติผู้ลงทุน หลักเกณฑก์ารคัดเลือก สิทธิประโยชน์ในพ้ืนที่ลงทุน 

- เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
- ทุนจดทะเบียนไม่ต่้ากว่า 50 ล้านบาท 
- กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture ) เป็นการร่วม
ธุรกิจของธุรกิจมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมกันไม่ต่้ากว่า 
50 ล้านบาท โดยกรณีผู้เสนอการลงทุนต้องการเสนอ
ในรูปแบบกิจการร่วมค้าจะต้องยื่น เอกสารและ
หลักฐานแสดงความจ้านงเป็นกิจการร่วมค้าแนบมา
ด้วย 
- ผลงานที่ประสบความส้าเร็จย้อนหลัง 3 ปี นับจากวัน
ยื่นซองเสนอการลงทุน หรือประสบการณ์ในลักษณะ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เข้า
ร่วมธุรกิจก็ได้ พร้อมเอกสารแสดงบานะทางการเงินต่อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี (ตามรอบระยะเวลาบัญชี) นับจากวันยื่นซองเสนอ
การลงทุน ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีในคราวเดียวกัน 

1. แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (60%) 
   - แผนการพัฒนาพื้นที่ที่ขอลงทุนและแนวคิดใน
การจัดท้าแผนแม่บทเบื้องต้น (Conceptual Master 
Plan)  ประกอบด้วย  การจัดท้าผั งพัฒนาพื้นที่ 
สอดคล้องกับผังเมือง ชุมชน ท้องถิ่น และแผนแม่บท
ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ  
   - การจัดท้าโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ
รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs 
    - จุดเด่นภายในโครงการ/นวัตกรรมเชื่อมโยงกับ
ไทยแลนด์ 4.0 
2. รูปแบบจ้าลองเชิงธุรกิจ/ระยะเวลาด้าเนินการ
และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงการเงิน (20%) 
3 .  เ ส น อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น ก า ร เ ช่ า 
(ค่าธรรมเนียมฯ ขั้นต่้าที่ทางราชการก้าหนด) (20%) 

- กนพ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 17 พ.ย.60 เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 2 
ปี โดยก้าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้สิทธิฯ 
ภายใน ปี 2563 ทังนี้ จะต้องมีการลงทุนจริง 
(ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาที่ดิน/ก่อสร้างอาคาร/
จัดซ้ือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) ในปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ของรอบปีที่
จัดท้าสัญญาเช่า นับแต่วันที่จัดท้าสัญญาเช่า 
โดยผู้ได้รับสิทธิพัฒนาจะต้องมาท้าสัญญาเช่า
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
- สิทธิประโยชน์ตามมาตรการการส่งเสริมการ
ลงทุนของ BOI  23 กิจการ  
- สิทธิประโยชน์ภาษีของสรรพากร  
  (กรณีที่ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ BOI) 
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 2.9 รายช่ือผู้ลงทุน 10 ราย ที่ซ้ือเอกสารการลงทุนและแผนผังพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 

ที ่ ผู้ลงทุน ประกอบกิจการ 

1 บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพชูา) จ้ากัด กิจการปลูกพืชพลังงานทดแทน 

2 บริษัท ไทคอน โลจสิติกส์ พาร์ค จา้กัด กิจการขาย/ใหเ้ช่าอสังหารมิทรัพย์และบริการ 

3 บริษัท คิว เอเชีย เอ็นเนอร์จี จ้ากดั กิจการรับซื้อ/จ้าหน่ายเช้ือเพลิงประเภทไม้ ถ่านหิน ฯ 

4 บริษัท สามัคคีทีด่ินและเคหะ จา้กดั กิจการรับเหมาก่อสร้าง 

5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พาร์ท ดิสตรีบิวเตอร์ จ้ากัด กิจการจ้าหน่ายอะไหล่/บริการเปลี่ยนเครื่องเรือน 

6 กิจการร่วมคา้ วีด-ูเอ็มไอด ี
 

7 บริษัท ทริปเปิล มลิเลี่ยน คอนส์ จ้ากัด กิจการก่อสรา้งอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 

8 บริษัท สมาร์ท สวีท จ้ากัด 
 

9 บริษัท น้าสมัยนครพนม จ้ากัด กิจการก่อสรา้งอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 

10 บริษัท จตุรมาส จ้ากัด กิจการรับเหมาก่อสร้าง 

 
3. สรุปผลการด าเนินการของจังหวัด 
 3.1 การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุน 

1) จังหวัดนครพนม มีส้านักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพ 
3 (นครพนม - ค้าม่วน) เพื่อบริการข้อมูลและอ้านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และแรงงาน 

2) ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 
 2.1) จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ในงานหนานหนิง เอ็กซ์โป ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -      
1 มิถุนายน 2558 ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน 

    2.2) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ปี 2558 
กิจกรรม "มหกรรมการค้าชายแดน และเทศกาลผลไม้ไทย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558       
ณ บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

    2.3) โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และจีนตอน
ใต้ กิจกรรม "มหกรรมการค้าชายแดนกลุ่มสนุก สู่ GMS" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 
ณ บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 2.4) โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน และบริหาร
จัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กิจกรรม Road Show ศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม" 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาส อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 

 2.5) จัดการประชุมเสวนา “ทิศทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” วันที่ 
11 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม 
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 2.6) โครงการ/แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการค้า จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
      (1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับการเป็น

เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดน ประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้          
         (2) โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการเด่นของ

จังหวัดนครพนม 
  (3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

แข่งขันด้านสินค้าและบริการในการท้าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
         (4) โครงการเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง และจีน 
  (5) โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
  (6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 

ปีงบประมาณ 2561 (งบกลุ่มจังหวัด) 
  (7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดนครพนม 

งบประมาณ 2561 (งบจังหวัด) 
 3.2 การด าเนินงานของ OSS 

1) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 คณะ  
 (๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก้าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน  
 (๒) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง  
 (๓) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร  
 (๔) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ  
 (๕) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
2) จัดตั้งศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดนครพนม  มีหน้าที่ รับเรื่อง ให้ค้าปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร 

แก่ผู้มารับบริการ จัดเตรียมข้อมูลส้าหรับผู้รับบริการ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปประจ้าศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัด
นครพนม ณ อาคารส้านักงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

3) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนให้บริการใน 3 ลักษณะ คือ การให้ข้อมูล ค้าแนะน้า 
การรับเรื่อง ส่งต่อ ติดตาม การอนุมัติ อนุญาต เป็นธุระในการอ้านวยความสะดวก สร้างความประทับใจแก่ผู้มา
ติดต่อและการบริการประชาชน และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ประสบผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และ
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ส้านักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

4) ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และปฏิทินการด้าเนินการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ภายหลังค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2559 ลงวันที่   
20 ธันวาคม 2559 เพิกถอนสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ธันวาคม 2559)  

 
************************** 

ส ำนักงำนจังหวัดนครพนม  กลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด  โทร. 0 4251 1513 


