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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

(Nakhon Phanom Special Economic Development Zone) 
 

เมื ่อวันที ่ 24 เมษายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันโอชา 
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศโดยที่เป็นการสมควรกำหนด
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติม ในระยะที่ 2 เพื่อให้การ
จ ัดต ั ้ งและดำเน ินการเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมขึ้น โดยกำหนดให้พื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง
นครพนม 10 ตำบล ได้แก่ ต.กุรุคุ ต.ท่าค้อ ต.นาทราย ต.นาราช
ควาย ต.ในเมือง ต.บ้านผึ้ง ต.โพธิ์ตาก ต.หนองญาติ      ต.หนอง
แสง  ต.อาจสามารถ และอำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล ได้แก่ ต.โนน
ตาล ต.เวินพระบาท ต.รามราช โดยมีเนื้อที่รวม 794.79 ตร.กม. 
หรือ 495,743.75 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.71 ของพ้ืนที่จังหวัด 

 

คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที ่ด ินและบริหารจัดการ ในคราวประชุม ครั ้งที ่ 2/2560 เมื ่อวันที่            
13 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้กันที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม แปลงที่ 1 บางส่วน
ในบริเวณที่ติดกับที่พักสงฆ์สามัคคีอุปถัมภ์ออก พื้นที่ประมาณ 42 ไร่ เพื่อคงไว้ตามสภาพเดิม ส่วนพื้นที่ที่เหลือ
ประมาณ 1,363 ไร่ ให้ดำเนินการเพื่อประมูลให้เอกชนเช่า ซึ่ง กนพ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่       
17 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบให้กันที่ดินแปลงดังกล่าว 

1. บทบาทที่เหมาะสมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
ลักษณะของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความต้องการ

ให้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 3 ด้าน 
ได้แก่ 
1) ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2) เม ืองผล ิตอาหารปลอดภ ัยและอ ุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร 
3) เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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2. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ที่ดินราชพัสดุแปลงที่กรมธนารักษ์เปิดประมูล
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      จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดทำร่างการจัดวางโซนนิ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่โคกภูกระแต ประกอบด้วย 
  1) พ้ืนที่รองรับศูนย์ราชการ ขนาดประมาณ 700 ไร่ 
  2) พ้ืนที่รองรับตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้า ขนาดประมาณ  1,100 ไร่ 
  3) พ้ืนที่รองรับนิคมอุตสาหกรรม ขนาดประมาณ 1,363 ไร่ 
  4) พ้ืนที่แหล่งน้ำโครงการ ขนาดประมาณ 125 ไร่ 
 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย 
  1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน  
คาดว่าจะแล้วเสร็จ 6 กุมภาพันธ์ 2565  
  2) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวง
หมายเลข 22 สกลนคร – นครพนม กม.198+940 – 223+773 รวมระยะทาง 24.833 กม. งบประมาณ 867,033,106 
บาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 12.62 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
  3) โครงการก่อสร้างถนนเชื ่อมจากสนามบิน - สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ระยะทาง       
รวม 23.166 กม. งบประมาณ 1,719,261,492 บาท (ช่วงที่ 1 ระยะทาง 16.550 กม. งบประมาณ 1,399,697,492 บาท 
ช่วงที่ 2 ระยะทาง 6.616 กม. งบประมาณ 319,564,000 บาท) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะ
ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2564 

1. สะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม-คำม่วน) 

2. อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน (OSS) 

3. อาคารคลังตรวจสินค้าและ    
เก็บของกลาง (R8) 

4. อาคารคลังสินค้า (R12) 5. อาคารด่านชายแดน (CIQ) 6. ด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ 

7. เส้นทางหลวงเพ่ือนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ทางหลวงหมายเลข 212) 
 8. โครงการเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม งบประมาณ 76,987,100 บาท  
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  4) รถไฟสายบ้านไผ่ปลายทางนครพนม เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทางประมาณ 
354 กิโลเมตร (บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม) ผลการดำเนินงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย     
แจ้งว่าได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เรียบร้อยแล้ว 
  5) โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 3 จากแยกท่าควาย ถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 งบประมาณ 
208,400,000 ล้านบาท (เฉพาะงานสถานี) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดหาที่ดิน  
  6) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทย-ลาว-
เวียดนาม-จีน บนเส้นทาง R12 ขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 จำนวนเงิน 1,120,231,800 บาท (งบประมาณ
ในการเวนคืนที่ดิน 274,000,000 บาท และงบประมาณการก่อสร้าง 846,231,800 บาท) คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างปลายปี 
2562 แล้วเสร็จในปี 2564 
  7) โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด 24 core (บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)) ปัจจุบันรองรับ
ความเร็วอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 10,000 Mbpsx2 เส้นทางรวม 20,000 Mbps และมีโครงการขยาย
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด 60 core จำนวน 2 เส้นทาง และขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 
100,000 Mbpsx2 เส้นทาง รวม 200,000 Mbps 
 

3. ค่าเช่า - ค่าธรรมเนียม 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุม ครั ้งที ่ 1/2560 วันที่           

15 มิถุนายน 2560 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้  
       1) เห็นชอบให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 2) เห็นชอบการกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุฯ ดังนี้ 
                 - อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี 8,400 บาท ต่อปีแรก โดยปรับปรุงอัตราค่าเช่าร้อยละ 9 ทุก 3 ปี สำหรับ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้ส่วนลดร้อยละ 30 จากอัตราค่าเช่าของเอกชน 
                 - ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/50 ปี 140,000 บาท  
                 - ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ปี 
     3) เห็นชอบในหลักการปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยให้เพิ่มคะแนนในประเด็นความสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ควรเพิ่มหลักเกณฑ์
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ การสนับสนุน SMEs และการแปร
รูปเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรโดยใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการต่อไป 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่     17 
พฤศจิกายน 2560 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ดังนี้ 

 1) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อนไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู ้ลงทุน รวมทั้งการให้น้ำหนักคะแนน โดยให้เร่งดำเนินการในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความพร้อมก่อน สำหรับพื้นที่อ่ืนมอบหมายให้กรมธนารักษ์ปรับปรุงรายละเอียดการสรรหาและ
คัดเลือกผู้ลงทุน เพ่ือให้สามารถดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) เห็นชอบให้มาตรการการเร่งรัดการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 
  - ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เป็นเวลา 2 ปี หากทีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10        

ของเงินลงทุน ในปีที่ 1 ของรอบปีที่ทำสัญญาเช่า 
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  - ยกเว้นค่าเช่าที ่ดินราชพัสดุ เป็นเวลา 1 ปี หากมีการลงทุนจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10        
ของเงินลงทุน ในปีที่ 2 ของรอบปีที่ทำสัญญาเช่า 
4. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

1) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายและตั้ง
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในระดับสูงสุด ด้วยการ "ยกเว้น" ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปีเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 

สิทธิประโยชน ์ กรณีกิจการทั่วไป กรณีกิจการเป้าหมายตามมติ กนพ. 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ป ี

แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ป ี
ยกเว้น 8 ปี ของวงเงินลงทุน ทั้งนี้ 
จะไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวยีน 

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ 
ที่ได้จากการลงทุน (นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ป ี
เฉพาะกจิการกลุ่ม A1 A2 ที่ได้รับยกเวน้ภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว 

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ป ี

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันทีเ่ริ่มมีรายได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันทีเ่ริ่มมีรายได้ 

หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวก 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน  (นอกเหนือจาก           
การหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน (นอกเหนือจากการ
หักค่าเส่ือมราคาตามปกติ) 

ยกเว้นอาการขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น 

ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวสัดุ
จำเป็นสำหรับสว่นที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

ได้รับยกเว้น 5 ป ี ได้รับยกเว้น 5 ป ี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 

สิทธิประโยชน์ที่มิใชภ่าษอีาการ ได้รับ ได้รับ 

2) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกรมสรรพากร (กรณีไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก  BOI) ให้สิทธิลดหย่อน
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก ร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี สำหรับกิจการที่จัดตั้ง
ใหม่ หรือขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการประกอบกิจการ  สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการ
นำเข้า หรือเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก และการผลิตสินค้าที่มีแนวโน้มจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือรายได้
ที่เกิดจากการให้บริการและมีการใช้บริการนั้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3) สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน  

 - อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานแบบไป-กลับ หรือไม่เกิน 7 วัน 
 - มีการฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 

- สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอนุญาตให้ใช้
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ทั้งผู้ชำนาญการและแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ 
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5. กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 3/2558  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

2558  ได้สนับสนุนกิจการเป้าหมาย ทั้ง 13 กลุ่มอุตสาหกรรม (61 ประเภทกิจการ) และในการประชุม กนพ. ครั้งที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เห็นชอบประเภทกิจการเพ่ิม 10 ประเภทกิจการ รวมเป็น 71 ประเภทกิจการ 

 

มติ กนพ. คร้ังท่ี 3/2558 (25 มิถุนายน 2558) มติ กนพ. คร้ังท่ี 4/2558 (8 ตุลาคม 2558) 

1. กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกจิการที่เกีย่วขอ้ง  
2. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
6. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์  
7. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เครื่องจักร และชิ้นส่วน  
8. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
9. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
10. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา 
11. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสตกิส์  
12. กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
13. กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเท่ียว 

1. กิจการอบพืชและไซโล  
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร  
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้างหรืองงานอุตสาหกรรม  
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทัว่ไป  
5. กิจการผลิตอาหารสัตวห์รือส่วนผสมอาหารสัตว ์ 
6. กิจการผลิตวัสดกุ่อสร้างและกิจการผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงาน
สาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา เซรามิกส์และ การผลิต
กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)  
7. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทนิร่างกาย เช่น สบู่ ยาสีฟัน  
8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสตกิสำหรบัสินค้าอุโภค เช่น บรรจุภัณฑ์
พลาสติก  
9. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรอืกระดาษ เช่น กลอ่งกระดาษ  
10. กิจการผลิตอาคารสำหรับโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

6. หลักเกณฑ์การลงทุนและสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
 

คุณสมบัติผู้ลงทุน หลักเกณฑก์ารคัดเลือก สิทธิประโยชน์ในพืน้ที่ลงทุน 

- เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
- ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท 
- กรณีกิจการร่วมค้า (Joint Venture ) เป็น
การร่วมธุรกิจของธุรกิจมีมูลค่าทุนจดทะเบียน
รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท โดยกรณีผู้
เสนอการลงท ุนต ้องการเสนอในร ูปแบบ
กิจการร่วมค้าจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน
แสดงความจำนงเป็นกิจการร่วมค้าแนบมา
ด้วย 
- ผลงานที่ประสบความสำเร็จย้อนหลัง 3 ปี 
น ับจากว ันย ื ่นซองเสนอการลงท ุน หรือ
ป ร ะ สบ ก า รณ ์ ใ น ล ั ก ษ ณะ ก า รพ ั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย์อย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เข้าร่วม
ธ ุรก ิจก ็ได ้ พร้อมเอกสารแสดงบานะทาง
การเงินต่อเจ้าหน้าที่ทีได้รับมอบหมาย อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทาง
การเง ินย ้อนหล ังไม ่ เก ิน 3 ป ี  (ตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี) นับจากวันยื่นซองเสนอการ
ลงทุน ที ่ผ ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้
ตรวจสอบบัญชีในคราวเดียวกัน 

1. แผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (60%) 
   - แผนการพัฒนาพื้นที่ที่ขอลงทุนและแนวคิดใน
การจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้น (Conceptual Master 
Plan) ประกอบด้วย การจ ัดทำผ ังพ ัฒนาพ ื ้นที่  
สอดคล้องกับผังเมือง ชุมชน ท้องถิ่น และแผนแม่บท
ในระดับจังหวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ  
   - การจัดทำโครงสร้างพื ้นฐานภายในโครงการ
รวมถึงการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs 
    - จุดเด่นภายในโครงการ/นวัตกรรมเชื่อมโยงกับ
ไทยแลนด์ 4.0 
2. รูปแบบจำลองเชิงธุรกิจ/ระยะเวลาดำเนินการและ
ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงการเงิน (20%) 
3. เสนอผลประโยชน์ตอบแทนการเช่า (ค่าธรรมเนียม
ฯ ขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด) (20%) 

- กนพ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
เม ื ่ อว ันท ี ่  17 พ .ย .60 เห ็นชอบ 
มาตรการเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เขต
พ ัฒนา เศรษฐก ิ จพ ิ เศษ  ให ้ ส ิ ทธิ
ประโยชน์ยกเว้นค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ
เป็นเวลา 2 ปี โดยกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการให้สิทธิฯ ภายใน ปี 2563 ทัง
นี ้ จะต้องมีการลงทุนจริง (ปรับปรุง
พื ้นที ่พ ัฒนาที ่ด ิน/ก่อสร้างอาคาร/
จัดซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน (ไม่รวม
ค่าที ่ดินและทุนหมุนเวียน) ในปีที ่ 1 
หรือปีที่ 2 ของรอบปีที่จัดทำสัญญาเช่า 
นับแต่วันที่จัดทำสัญญาเช่า โดยผู้ได้รับ
สิทธ ิพ ัฒนาจะต้องมาทำสัญญาเช่า
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- ส ิทธ ิประโยชน์ตามมาตรการการ
ส่งเสริมการลงทุนของ BOI  23 กิจการ  
- สิทธิประโยชน์ภาษีของสรรพากร  
  (กรณีที่ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์ BOI) 
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7. การสรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  
การสรรหาและคัดเลือก  
 กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม      

โดยเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 61 และวันที่ 22 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 61      
ได้เปิดขายเอกสารการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจซื้อเอกสารลงทุน จำนวน 5 ราย และเมื่อวันที่       
26 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดนครพนม ได้จัดการประชุมชี ้แจงความพร้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ต่อนักลงทุน ทั้ง 5 ราย และพาดูสถานที่จริง ทั้งนี้ นักลงทุนจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการลงทุน/ศึกษาความเป็นไป
ได้โครงการ (Feasibility) ส่งให้คณะทำงานสรรหาฯ ภายใน 90 วัน เมื ่อครบกำหนดการยื ่นเสนอการลงทุน           
15 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่ามีผู้ลงทุน จำนวน 1 ราย ที่ยื่นเสนอโครงการลงทุน คือ บริษัท เจซีเค อินเตอร์  
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

 กรมธนารักษ์ โดยคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ     
ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุน (บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่          
17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้นำผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนของคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอต่อ กนพ. 
พิจารณา โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนา
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

 แผนการดำเนินการพัฒนาในพื้นที ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ของทางบริษัทเจซีเคฯ 
ได้เตรียมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดนครพนมให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  
เป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะ
พาณิชยกรรมแบบผสมผสาน ที่มุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เป็นอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ สังคมน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ซึ ่ง แบ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษนครพนม ไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มพื้นที่ A1 เมืองวัฒนธรรม (Cultural Town) เนื้อท่ี 315 ไร่ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ โรงแรม 
โรงพยาบาล ศูนย์บำบัดครบวงจร ศูนย์การศึกษา ศูนย์บำบัดและทดสอบแรงงาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์แผนไทย 

กลุ่มพื้นที่ A2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (Convention Center) เนื้อที่ 181 ไร่ กิจกรรมที่
จะดำเนินการ ได้แก่ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และตลาประชารัฐ 

กลุ ่มพื ้นที ่ A3 ศูนย์รวมกีฬาๆ และสันทนาการ (Sports Complex) เนื ้อที ่ 352 ไร่กิจกรรมที ่จะ
ดำเนินการ ได้แก่ สนามกอลฟ์/คลับเฮ้าส์/สนามกีฬากลางแจ้งหรือในร่ม 

กลุ่มพื้นที่ B1 ศูนย์กระจายสินค้าและเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (Distribution Center and Industrial 
Park) เนื้อท่ี 485 ไร่ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ กิจการโลจิสติกส์และคลังสินค้า เขตอุตสาหกรรม อาทิ แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้เพ่ือการส่งออก 

ปัจจุบัน เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
วิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ชะลอการลงทุน จึงทำให้บริษัท เจซีเคฯ ได้เลื่อนการดำเนินการ
โครงการออกไป จากให้ลงทุนจริงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินลงทุน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็น
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 


