


ขอมูลพื้นฐาน มีพื้นที่ทั้งหมด 19,483 ตร.กม. (12,17 ลานไร)  

เขตการปกครอง แบงออกเปน  
• 13 อําเภอ 

•  95 ตําบล  

• 959 หมูบาน 

ประชากรทัง้หมด 883,585 คน  

ชาย 444,662 คน หญิง 438,923 คน 

พ้ืนที่ปาไม 7,418,784 ไร  (รอยละ 60.92)  

พ้ืนที่การเกษตร 2,548,893 ไร  



ชองทางติดตอไทย - เมียนมาร 

มีแนวชายแดน ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร และมีชองทางเขา – ออก 

ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด  



 

ประเภทรายได 
ปงบประมาณ 2560 

รายได ประมาณการรายได +สูงกวา/-ต่ํากวา 

ประมาณการ 

อากรขาเขา 8.111 2.600 +5.511 

อากรขาออก - - - 

คาธรรมเนียมฯ 0.253 2.460 -2.207 

รวม 8.364 5.060 +3.304 

หน
วย

 : 
ลา

นบ
าท

 

หนวย : ลานบาท 

การจัดเก็บรายไดศุลกากรเปรียบเทียบกับประมาณการรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 



สรุปมูลคาการคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มูลคาการคา มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก ขาดดุล ขาดดุลรอยละ (%) 

67,668.210 67,116.423 551.787 66,564.636 99.18 

มูลคาการคา มูลคาการนําเขา มูลคาการสงออก เกินดุล เกินดุลรอยละ (%) 

881.710 329.923 551.787 221.86 68.25 

พระเจดียสามองค+พุน้ํารอน+กาซธรรมชาต ิ
หนวย : ลานบาท 

พระเจดียสามองค+พุน้าํรอน 
หนวย : ลานบาท 



 

     สินคานําเขา ที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ดานพรมแดนบานพุน้ํารอน 
ที่ ชนิดสินคา จํานวน หนวย  มูลคา   อากร   ภาษีมูลคาเพ่ิม  

1 อาหารทะเล 3,819,502 กก. 172,717,277.00                   -                           -   

2 ถานหิน 20,653,824 กก. 32,256,832.33                   -   2,257,975.00 

3 โค - กระบือมีชีวิต 1,302 ตัว 13,020,000.00 260,400.00   

4 มะพราว 617,000 กก. 6,169,468.43     

5 ปลากะตักตากแหง 214,650 กก. 5,366,250.00 268,312.00 394,418.00 

6 แรดีบุค 19,137 กก. 5,123,953.10                   -   358,675.00 

7 ไมไผลํา 785,200 กก. 4,426,282.16                -      

8 แรควอรตซ 960,000 กก. 573,272.02                   -   40,128.00 

9 กุงแซบวย 1,950 กก. 315,000.00 15,750.00                         -   

10 พระพุทธรูปทําดวยหิน 1 องค 65,000.00                   -   4,550.00 

อื่นๆ     53,652.01                   -                           -   

รวม 240,086,987.05 544,462.00 3,055,746.00 

รวมมูลคาขาเขา 329,923,082.31 7,509,881.00 5,501,170.00 



 

สินคาสงออก ที่มีมูลคาสูงสุด 10 อันดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ดานพรมแดนบานพุน้ํารอน 
ท่ี ชนิดสินคา จํานวน หนวย  มูลคา  

1 ขายไนลอน 86,053 กก. 24,396,466.50 

2 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1,395,315 ลิตร 21,268,877.29 

3 กาส LPG 386,170.00 กก. 8,736,718.00 

4 เครื่องทําความเย็นเกาใชแลว 2 UNIT 8,184,312.00 

5 น้ํามันเบนซินไรสาร 361,654 กก. 6,652,086.61 

6 แท็งคเปลาสําหรับบรรจุแกสแอลพีจี 30L 3,800 ถัง 4,334,000.00 

7 เหล็กกอสราง 145,597.50 กก. 3,368,098.00 

8 อุปกรณประกอบไฟฟา 7,564 กก. 2,447,096.79 

9 เครื่องปรับอากาศ 16 SET 939,210.79 

10 จักรยานยนตเกาใชแลว 55 UNIT 840,000.00 

  อื่น ๆ  -  - 37,900,561.85 

รวมมูลคาสินคาขาออกดานพรมแดนบานพุน้ํารอน 119,067,427.83 

รวมมูลคาสินคาขาออก 551,787,477.37 



เขตเศรษฐกจิในประเทศไทย เขตเศรษฐกจิพเิศษในประเทศไทย 



ตําบลแกงเสี้ยน 

ตําบลบานเกา 

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 

ประกอบดวย 2 ตําบล ของอําเภอเมืองกาญจนบุรี ไดแก ตําบลแกงเสี้ยน 

และ ตําบลบานเกา พ้ืนที่ 260.79 ตร.กม. (162,993.75 ไร) 



พ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรม จํานวน  2,979 ไร 

พ้ืนที่รองรับพาณิชยกรรม  จํานวน 1,895 ไร 

พ้ืนที่ เ พ่ือการราชการ การสาธารณูปโภคและการ

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง Bus  Station  

จํานวน 776 ไร 

พ้ืนที่ชุมชน จํานวน 1,442 ไร 

พ้ืนที่เพ่ือการศุลกากร จํานวน 1,219 ไร 

1. ดานศุลกากร  2. ดานตรวจคนเขาเมือง 

3. ดานตรวจสัตว       4. ดานอาหารและยา 

5. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

6. ดานตรวจพืช        7. ดานตรวจสัตวน้ํา 

8.Truck terminal 

พื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี จํานวน 8,335 ไร  

จําแนกการใชประโยชนพ้ืนที่ออกเปน 5 โซนดังนี้ 



จังหวัด 
คาเชา/ไร/ป/ 

(บาท/ปแรก) 

คาธรรมเนียม 

การจัดใหเชา/ 

ไร/บาท/50 ป 

หมายเหตุ 

กาญจนบุรี 1,200 20,000 -ปรับปรุงอัตราคาเชา 9% ทุก 3 ป 

-อัตราคาเชาของ กนอ. ลดให 30 % จาก  อัตราคาเชาของ

เอกชน 

-คาธรรมเนียมเปนอัตราขั้น ตํ่าของแตละพ้ืนท่ี ท่ี กําหนด 

โดยทางราชการ (กนอ. และเอกชนใชอัตราเดียวกัน) 

-กรณีผอนชําระคิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด 

-ระยะเวลาการเชา 50 ป และอาจตอสัญญาเชาไดอีก 50 ป 

-แนวทางการชําระคาธรรมเนียมฯ เปนไปตามแนวทางมติ 

กนพ. ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 

การกําหนดอัตราคาเชา/ธรรมเนียม การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุ 



23 กิจการเปาหมายสําหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร ี
13 กิจกรรมกลุมเปาหมาย 

1. อุตสาหกรรมการเกษตรประมงคและกิจการที่เกี่ยวของ 

2. เซรามิกส 

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอเคร่ืองนุงหมและเคร่ืองหนัง 

4.อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือน 

5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

6. อุตสาหกรรมยานยนตเคร่ืองจักรและชิ้นสวน 

7. การผลิตเคร่ืองมือแพทย 

8. อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

9. การผลิตพลาสติก 

10. การผลิตยา 

11. กิจการโลจิสติกส 

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 

13. กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว   

ประเภทกิจการเปาหมายที่ประกาศเพ่ิมเติม 
กลุมที่ BOI ใหการสงเสริมในปจจุบัน 

1. กิจการอบพิชและไซโล 

2. กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร 

3 กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับงานกอสรางหรืองานอุตสหกรรม 

4. กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 

กลุมที่ BOI ยกเลิกการสงเสริมแลว แตนํากลับมาใหใหมเฉพาะใน SEZ 

1. กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 

2. กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับ 

งานสาธารณูปโภค 

3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน 

เครื่องสําอางค 

4. กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุพลาสติก 

5. กิจการผลิตสิ่งของเย่ือกระดาษ เชน กลองกระดาษ 

6. กิจการพัฒนาอาคารําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา 



สิทธิประโยชน 

การส่งเสริมจาก 

BOI 

แบ่งเป็นกรณีกิจการทั่วไปและ

กจิการเป้าหมาย 

13 กลุ่มเป้าหมาย จะได้รับ

ข้ อ ย ก เ ว้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ นิ ติ

บุคคล 8 ปี ลดหย่อนร้อยละ 

50% อกี 5 ปี 

ยื่นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 – 

31 ธ.ค. 61 

การผ่อนปรน

เงือ่นไข SMEs 

การส่งเสริม

นอกเหนือจาก BOI 

กรมสรรพากร (1) ลดหย่อนภาษี

เงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 

เหลือร้อยละ 10 ใน 10 รอบบัญชี 

(2) ยื่นใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 10 ก.ย. 58 

– 31 ธ.ค. 61 

กรมศุลกากร (1) ลดทุนจดทะเบียน

ของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน

ทั่วไป จาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 

ล้านบาท (2) เขตปลอดอากรต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 10 ล้าน

บาท 

ผ่อนปรนเงื่อนไขให้  SMEs 

อาทิ เงินลงทุนขั้นตํ่าไม่น้อย

กว่า 5 แสนบาท อนุญาตให้นํา

เคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศมา

ใช้ในโครงการส่งเสริมฯ ได้ไม่

เกนิ 10 ล้านบาท 

EXIM Bank จัดสินเช่ือเพือ่การ

ลงทุนใหม่หรือขยายกิจการใน

เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

วงเงินสินเช่ือระยะยาว 15 ปี 

อัตราดอกเบี้ยพิเศาในปีที่ 1 

เท่ากับ Prime Rate – 

2.50% ต่อปี ปีที่ 2 – 8 เเท่า

กบั Prime Rate – 1.50%  

ต่อปีและปีที่  9 – 15 เท่ากบั 

Prime Rate – 1.00% ต่อปี 

ได้รับวงเงินหมุนเวียนระยะ

ส้ันเพิม่ 

การจัดสินเช่ือเพือ่
การลงทุน 



ศักยภาพและโอกาส 

 เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกพิเศษทวาย (เมียนมา) – พ้ืนที่บริเวณ

ชายฝงทะเลตะวันออก Eastern Seaboard จึงสามารถขนสงสินคาออกทางทะเลไดท้ังทาง

เรือทวายไปสูประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลางและยุโรป และทาเรือแหลมฉบัง

ไปสูประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟกของไทย 

 อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอาหารและเครื่องด่ืม เคมีภัณฑและยานยนตในพ้ืนท่ี  

มีโอกาสพัฒนาใหเกิดหวงโซมูลคา โดยอาศัยความไดเปรียบในการเขาถึงประตูทางออก

ไดเปรียบในการเขาถึงประตูทางออกทะเลทั้งสองฝง 

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การเกษตร และการคาผานแดน 



สวนที่ 1  
การพัฒนาดาน

ชายแดน 

 

 

 

สวนที่ 2  
การพัฒนาชุมชน

ชายแดนและศูนย

ราชการชายแดน 

 

 

สวนที่ 3  
การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

 

 

สวนที่ 4  
การพัฒนาเสนทาง

คมนาคมเชื่อมโยง

เครือขายเขาสู 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ 
 

 

 

 

 
 

 

สวนที่ 5  
การพัฒนาดานความ

ม่ันคงชายแดน        
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

แผนงานขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



สวนที่ 1 การพัฒนาดานชายแดน 

 ด่านศุลกากรบ้านพุนํา้ร้อน 

ทีต่ั้ง : หมู่ 12 บ้านเก่า ตาํบลบ้านเก่า 

 ขนาดพืน้ที ่: ประมาณ 1,219 ไร่ 

 งบประมาณ : 812.15 ล้านบาท 

 คาดว่าจะแล้วเสร็จ  ปี 2562 

 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : ด่านศุลกากรสังขละบุรี 





สวนที่ 2 การพัฒนาชุมชนชายแดนและศูนยราชการชายแดน 

 โครงการตลาดการคาชายแดน (บานพุน้ํารอน) 

 ที่ต้ัง : หมู 12 บานเกา ตําบลบานเกา 

 ขนาดพ้ืนที่ : ประมาณ 30 ไร 

 งบประมาณ : 50 ลานบาท 

 คาดวาแลวเสร็จ : 2561 

 หนวยงานที่รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการฯ 



ชวงที่ 2 ความยาว 1.448 กม. 

(งบประมาณ 49.9 ลาน)  

ชวงที่ 3 ความยาว 1.463 กม. 

(งบประมาณ 50 ลาน)  

ถนนสาย ข ชวงที่ 1ความยาว 1.463 

กม. (งบประมาณ 44.1 ลาน)  

ชวงที่ 1 ความยาว 1.495 กม. 

(งบประมาณ 50 ลาน)  

การกอสรางถนนในพื้นท่ี SEZ 
 คาดว่าจะแล้วเสร็จ  ปี 2561 

 หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : สนง.โยธาธิการฯ 

สวนที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 



ต.บานเกา 

จ.ราชบุรี 

จ.สุพรรณบุรี 

อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ 

ต.แกงเสี้ยน 

3209 

3492 

323 

3582 

3228 

3445 

3305 

3085 

3229 

3455 

3455 

3305 

3500 

3086 

3570 

3398 3579 

3199 

323 

3229 

3343 

324 

367 

ประเทศไทย 

สาธารณรัฐ 

แหงสหภาพเมียนมาร 

3512 

บานพุนํ้ารอน แผนปฏิบัต ิ ปริมาณงาน  

   1. งานกอสรางสถานีไฟฟา 1 แหง 1 แหง 

   2. งานเพ่ิมเบย 2 สถานีฯ 2 สถานีฯ 

   3. งานกอสรางสายสง 115 เควี 49.5 วงจร-กม. 

   4. งานยายจุดติดตั้ง Circuit Switcher 115 เควี 1 ชุด 

   5. งานกอสรางระบบจําหนาย 22 เควี 147.5 วงจร-กม. 

   6. งานติดตั้ง SF6  50 ชุด 

   7. งานติดตั้งหมอแปลงจําหนาย  68 ชุด 

   8. งานกอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา 380/220 โวลท   119 วงจร-กม. 

สถานีดานมะขามเต้ีย 2 

คาดวาจะแลวเสร็จ ป 2562 พ้ืนที่ SEZ 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับ SEZ ระยะที่ 2 
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สถานท่ีก่อสร้างสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 2 (ชัว่คราว) 

แนวเขตการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าด่านมะขามเต้ีย 2 (ชัว่คราว) 
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แผนงานเพือ่รองรับพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ระยะ ที ่2 (ระยะเร่งด่วน)  

 ที่ต้ัง : ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 งบประมาณ : 288 ลานบาท 

 คาดวาจะแลวเสร็จ  ป 2563 

 หนวยงานรับผิดชอบ : การประปาสวนภูมิภาค 

สาขากาญจนบุรี 

  

 

 

 





สวนที่ 4 การพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเครือขายเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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9 

ระยะทาง 95 กิโลเมตร 



ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ – กาญจนบุรี (มอเตอรเวย) 





สถานีขนสง่สินคา้บา้นหนองตาบง่  

อ.ทา่ม่วง จ.กาญจนบุรี 



ต.บานเกา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  
          ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 ตําบล ไดแก ต.แกงเสี้ยน และ 

ต.บานเกา ซ่ึงมีสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง

กาญจนบุรี จํานวน 9 สายทาง 10 ตอนควบคุม ระยะทาง

รวม 78.769 กม. 

จ.ราชบุรี 

จ.สุพรรณบุรี 

อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ 

ต.แกงเสี้ยน 

3209 

3492 

323 

3582 

3228 

3445 

3305 

3085 

3229 

3455 

3455 

3305 

3500 

3086 

3570 

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีที่อยูในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

3398 3579 

3199 

323 

3229 

3343 

หมายเหตุ : 

             ทางหลวงแผนดินชนดิทางคู      

             ทางหลวงแผนดิน 2 ชองจราจร       

             หมายเลขทางหลวงแผนดิน 

             ทางท่ีไมอยูในความควบคุมของกรมทางหลวง                   

              ป ศ 

XXX 
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367 

 

 

แยกแกงเสี้ยนกม.64+850 
(323) กม.13+154 (367) 

กม.0+000 (3199) 
 

 

แยกหนองบัวกม.0+000 
(3500) กม.76+850 

(323) กม.0+000 (3229) 

แยกไปประสาทเมืองสิงห
กม.14+051 (3229)    กม.17+000 

(3455) แยกบานเกากม.14+666 
(3229) กม.39+543 (3305) 

 

 

แยกลําทรายกม.20+738 
(3085) กม.18+572 (3229) 

 

แยกทานํ้าตื้น
กม.66+350 (323)    
กม.0+000 (3305) 

แยกวังสารภีกม.2+326 
(324)    กม.4+932 (367) 

แยกทาลอ 
กม.53+221 (323)    
กม.0+000 (367) ประเทศไทย 

สาธารณรัฐ 

แหงสหภาพเมียนมาร 

แยกลาดหญา
กม.10+355 (3199)    
กม.4+496 (3500) 

3512 

บานพุนํ้ารอน 

 

 

ดานพุนํ้ารอน  
กม.52+388 (3229) 

พ้ืนที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

บริเวณชายแดนบานพุนํ้ารอน  

ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  จํานวน 8,335 ไร 



 โครงการกอสรางกองบังคับการกองรอยทหารพราน ที่ ๑๔๐๓ 

 ที่ต้ัง : หมู 12 ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 งบประมาณ : 93,639,597 ลานบาท 

 คาดวาจะแลวเสร็จ  ป 2562 

 หนวยงานรับผิดชอบ กองพลทหารราบที่ 9 

สวนที่ 5 การพัฒนาดานความมั่นคงชายแดน        



 ศูนยประสานงานเพ่ือความม่ันคง 

 ที่ต้ัง : หมู 12 ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

 งบประมาณ : 147,758,136 ลานบาท 

 คาดวาจะแลวเสร็จ  ป 2562 

 หนวยงานรับผิดชอบ มณฑลทหารบกที่ 17 



 

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ดานการลงทุน OSS 

 

ใหบริการนักลงทุน ณ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โทร 034 - 515208 



ตั้งอยูเลขที ่403 หมูที่ 12 ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบรุี จังหวัดกาญจนบรุ ี 
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