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   ดร.อนุรัตน์   อนิทร
ประธานหอการค้าจงัหวดัเชียงราย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ประวตั ิ ดร. อนุรัตน์   อนิทร

ประธานหอการค้าจังหวดัเชียงราย

เจ้าของกจิการ  “   ร้านอาหารภูแล  ”

เจ้าของกจิการร้านอาหาร  “  ท่านํา้ ภูแล ”



ประเทศไทยกบัการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน
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• ACMECS เสริม/เนน้พฒันา Sister 

Cities เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ

อย่างเป็นรปูธรรม
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GMS เชื่อมโยงภูมภิาคผ่าน Economic Corridor

เชียงราย



เวียงจนัทน์เวียงจนัทน์

กรุงเทพฯกรุงเทพฯ

เนปิดอว์เนปิดอว์

คุนหมงิคุนหมงิ

เชียงรายเชียงราย
มัณฑเลย์มัณฑเลย์ ฮานอยฮานอย

ทาํเลที่ตัง้ของจงัหวัดเชียงราย



ตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเชียงราย

1. เมืองการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

        ในกลุ่ม GMS และ AEC

2. เมืองเกษตรกรรมสีเขียว และอาหารปลอดภยั 

Green Agriculture  and food safety city

3. เมืองท่องเที่ยว เชื่อมโยงสู่ GMS และ AEC

(Chiang Rai Gateway) 

   (เชิงนิเวศน์/เชิงเกษตร, เชิงประวัตศิาสตร์/     

   ศิลปวัฒนธรรม/ชาตพินัธุ์ และเชิงสุขภาพ)

CHIANG RAI

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



   การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวัดเชียงราย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



การจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



(1) สิทธิประโยชน์สําหรับการลงทุน 

(2) การให้บริการจุดเดยีวแบบเบ็ดเสร็จ 

(3) มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 

(4) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและด่านศุลกากรในพืน้ที ่ 

กนพ. เห็นชอบหลกัเกณฑ์และวธิีการสนับสนุนฯ รวม 4 เรื่อง ได้แก่  

หลกัเกณฑ์และวธิีการสนับสนุนการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ทาํไมตอ้งลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  ????????

เขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ 

ศูนยก์ระจาย

สินคา้ วตัถุดิบศูนย ์OSS

แหล่งเงินทุน
ภาษี

ชิ้นส่วน

อุปกรณ์

แรงงาน

พื้นที่ใหเ้ช่า

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สทิธปิระโยชนภ์ายในพืน้ที ่ทาํใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษมคีวาม “พเิศษ”
กวา่พืน้ทีห่รอืมาตรการการคา้ การลงทนุอืน่ๆ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สทิธปิระโยชนภ์ายในพืน้ที ่ทาํใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษมคีวาม “พเิศษ”
กวา่พืน้ทีห่รอืมาตรการการคา้ การลงทนุอืน่ๆ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ธรุกจิทีเ่หมาะกบัการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

อตุสาหกรรมทีต่อ้งใช้
แรงงานจํานวนมาก

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ธรุกจิทีเ่หมาะกบัการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

อตุสาหกรรมทีต่อ้งพึง่พาวตัถดุบิ
จากประเทศเพือ่นบา้น

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ธรุกจิทีเ่หมาะกบัการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ธรุกจิการคา้ชายแดนทีต่อ้งใชค้ลงัสนิคา้และศนูยก์ระจายสนิคา้

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ธรุกจิทีเ่หมาะกบัการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ธรุกจิสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



 เมอืงการค้า GMS (Trading  City )

(เชื่อมโยงระหว่างไทย- เมยีนมาร์ -  จีน)

หลกั :  เมอืงการค้าชายแดน

รอง : เมอืงท่องเทีย่ว

มรดกชาติ  (Port City)
(เชียงราย เมียนมาร ์ลาว จีน)

 หลกั :  เมอืงทอ่งเทีย่วประวตัศิาสตร์

 รอง : เมอืงโลจสิตกิส ์ทอ่งเทีย่วเสน้ทางแมน่ํ้าโขง

Logistics  City 
(เชียงราย –ไทย :  ลาว  : จีน)

หลกั : เมอืงโลจสิตกิสแ์ละบรกิารการขนสง่

รอง : เมอืงแวะ/ผา่นสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว

แม่สาย

เชียงแสน

เชียงของ

เชียงราย

   การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัเชียงราย

กรอบแนวคดิของจังหวดัเชียงราย

“เมอืงน่าอยู่ ประตูสู่ GMS

หลกั : เมอืงศูนย์กลางการพาณชิย์ 

          การศึกษาและธุรกจิบริการ

รอง : เมอืงท่องเทีย่ว เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



อาํเภอแม่สาย

ศักยภาพ

• ศูนย์กลางการค้าการลงทนุและการขนส่งของ 

GMS
• เขตส่งเสริมการลงทนุและการค้าชายแดน

• ศูนย์กลางการเงนิระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว

      และบริการ

แนวทางการพฒันา

• พฒันาด่านพรมแดนถาวร สะพานแห่งที่ ๒

• ปรับปรุงสะพานแห่งที่ ๑

• ก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานถงึอาํเภอแม่จัน-จ.ชร.

• พฒันาเส้นทางคมนาคมเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว

      เทอืกเขานางนอน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



อาํเภอเชียงแสน

ศักยภาพ

• จุดศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กระจายสินค้า

      ทัง้ทางบกและทางแม่นํา้โขง

• แหล่งอารยธรรม “เมืองโบราณเชียงแสน”

• ศูนย์กลางการค้าการลงทนุและการท่องเที่ยว

      เชื่อมกับเขตเศรษฐกจิพเิศษ (สามเหลี่ยมคาํ)

แนวทางการพฒันา

• พฒันาเศรษฐกจิ สังคมและการท่องเที่ยวคู่กับ

      การอนุรักษ์เมืองเก่า เมืองโบราณ

• ต.บ้านแซว การขนส่งทางนํา้

• ต.เวียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

• ต.อื่นๆ พืน้ที่เกษตร/แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



อาํเภอเชียงของ

ศักยภาพ

• ประตขูอง NESC
• ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ GMS
• ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าเพื่อการส่งออก

• นิคมอุตสาหกรรมบริการโลจสิตกิส์

แนวทางการพฒันา

• “เชียงของ : หนึ่งเมือง สองแบบ” การพฒันาอย่าง
มีสมดุลและยั่งยืน ๓ เสาหลัก เศรษฐกจิ สังคมและ

ความมั่นคง

• การสร้าง Land Mark
• การสร้างศูนย์ราชการและเมืองใหม่

• การก่อสร้างศูนย์แสดงวัฒนธรรมชาตพินัธุ์เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



NESDB 22

แม่สาย พฒันาด่านชายแดนรองรับ

การค้า/การท่องเทีย่ว เตรียมพืน้ทีจ่ดัตั้ง

โรงแรม ศูนย์การประชุม ร้านค้าปลอด

ภาษ ีศูนย์ขนส่งมวลชนและศูนย์ข้อมูล

การท่องเทีย่ว

เชียงแสน เขตการค้าเสรี/เขตปลอดภาษี

อากร ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ เตรียมพืน้ทีจ่ดัตั้งท่าเรือ ศูนย์

เปลีย่นถ่ายและคลงัสินค้า พาณชิยกรรม 

สํานักงานและศุลกากร

เชียงของ การค้า ท่องเทีย่ว ศูนย์ขนส่งต่อ

เนืองหลายรูปแบบ เตรียมพืน้ทีศู่นย์โลจิ

สตกิส์ พาณชิยกรรม สนง.การค้าและ

ศุลกากร  

   

ผลการศกึษาของบริษัทที่ปรึกษา : กจิกรรมที่มีศักยภาพในพืน้ที่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนุรัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



รายงานศึกษาหาพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพเหมาะสมเบือ้งต้น

ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  จงัหวดัเชียงราย

๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๘
สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวดัเชียงราย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



          หลกัเกณฑก์ารพิจารณาศึกษาพื้นที่

1.  ข้อมูลทีร่าชพสัดุ (ข้อมูล ทีส่นง.ธนารักษ์พืน้ทีจ่งัหวดัเชียงรายได้ขึน้ทะเบียนไว้)

2.  ทีส่าธารณประโยชน์   (ข้อมูล ทีส่นง. ทีด่นิจงัหวดัเชียงรายได้ขึน้ทะเบียนไว้)  

      -  ในพืน้ทีใ่น 21 ตาํบล  3  อาํเภอ    (อ.แม่สาย  อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ) 

        - โดยพจิารณาแปลงทีด่นิทีม่พีืน้ทีข่นาด 50 ไร่ขึน้ไป    

2. ข้อมูลพืน้ทีป่่าไม้  (ไม่มขี้อมูลพืน้ทีเ่หมาะสม)

3. ข้อมูลพืน้ทีส่ปก.  ( ไม่มขี้อมูลพืน้ทีเ่หมาะสม)

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ข้อมูลพืน้ทีอ่าํเภอแม่สาย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สํารวจพืน้ทีร่าชพสัดุ อาํเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย

พืน้ทีม่คีวามเหมาะสมเบือ้งต้น  3   พืน้ทีป่ระกอบด้วย

ลาํดบั

ที่

ทะเบียน

เลขที่

ตาํบล หนังสือสําคญัสําหรับทีด่นิ เนือ้ที่

    ไร่      งาน     วา   

1 อ.ชร. 1 โป่งผา โฉนดทีด่นิเลขที ่467 870 3 5

2 อ.ชร. 2 โป่งงาม โฉนดทีด่นิเลขที ่468 356 2 75

3 อ.ชร. 3 โป่งงาม โฉนดทีด่นิเลขที ่464 418 0 98

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



1. ทะเบียนเลขที ่อ.ชร 1 ตาํบลโป่งผา เลขทีโ่ฉนด 467 เนือ้ที ่ 870  ไร่

ทศิเหนือ จดศูนย์พฒันาพนัธุ์พชื

                จกัรพนัธ์เพญ็ศิริ

ทศิตะวนัออก จดถนนพหลโยธิน

ทศิใต้ จดร้านอาหารครัวสุโขทยั

ทศิตะวนัตก จดเทอืกเขาดอยนางนอน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิปัจจุบัน

ถนนพหลโยธินถนนทางเข้าศูนย์สาธิตโรงงานยาสูบ

พืน้ทีป่ลูกข้าวโพด
- สภาพพืน้ทีป่ัจจุบัน 

ได้ปลูกข้าวโพด

เตม็พืน้ที่

- มสีิ่งปลูกสร้างใน

พืน้ทีท่ั้งหมด 7  หลงั

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ทศิเหนือ จดฌาปณสถานบ้านดง

ทศิตะวนัออก จดบ้านดง

ทศิใต้ จดบ้านถํา้

ทศิตะวนัตก จดเทอืกเขาดอยนางนอน

2. ทะเบียนเลขที ่อ.ชร 2  ตาํบลโป่งงาม เลขทีโ่ฉนด 468  เนือ้ที ่ 356  ไร่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิปัจจุบัน

พืน้ทีป่ลูกข้าวโพด

ถนนบ้านถํา้  ซอย 5 ถนนถํา้ปุ่ม

ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 1.63  กม.

สภาพปัจจุบันมกีารปลูกข้าวโพดเตม็พืน้ที่

นํา้ภาคการเกษตรใช้จากการสูบจากอ่างเกบ็นํา้

เอกชนและยงัไม่มกีารปลูกสร้างอาคารในพืน้ที่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



3. ทะเบียนเลขที ่อ.ชร 3 ตาํบลโป่งงาม เลขทีโ่ฉนด 464  เนือ้ที ่ 418  ไร่

ทศิเหนือ จดบ้านสันเกลด็ทอง

ทศิตะวนัออก จดบ้านโป่ง

ทศิใต้ จดบ้านโป่ง   ทศิตะวนัตก จดเทอืกเขาดอย

นางนอนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่นิปัจจุบัน

พืน้ทีป่ลูกข้าวโพด

พืน้ทีป่ลูกข้าวโพด ถนนทางหลวงชนบท ชร 1030 

สามารถเชื่อมต่อกบัถนน ชร 1149 

อยู่ห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 0.78  

กโิลเมตร  

จากถนนบ้านโป่งเหนือซอย 4  ขนาดเขตทาง 

10  เมตร

สภาพทีด่นิปัจจุบันปลูกข้าวโพด

นํา้ภาคการเกษตรใช้ประปาภูเขา และ

นํา้ห้วยมะนะ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ข้อมูลพื้นที่อําเภอเชียงแสน

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



1.นสล. เลขที ่8630 พลเมอืงใช้ร่วมกนั (หนองบัว)  ตาํบลเวยีง  

เนือ้ที ่ 984-1-35 ไร่ 

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ทีด่นิปัจจุบัน   

 (คงเหลอืประมาณ  591  ไร่ ) 

• ราชการขอใช้แล้ว 399  ไร่

• สนง.ทีด่นิ เชียงแสน 8 ไร่

• สนง.เทศบาลตาํบลเวยีง 12 ไร่

• ศูนย์ฝึกอาชีพนานาชาตเิชียงแสน  125 ไร่

• โรงเรียนห้วยเกีย๋ง  20 ไร่

• ศูนย์พฒันาอาชีพชายแดน 50 ไร่

• สถานีประมงนํา้จดืเชียงแสน 5 ไร่

• ด่านตรวจพชืเชียงแสน 8 ไร่

• ศูนย์จาํหน่ายสินค้าชายแดน/

   สถานีขนส่ง กรมธนารักษ์ 10 ไร่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



1.นสล.พลเมอืงใช้ร่วมกนั  ตาํบลเวยีง  เนือ้ที ่ 984‐1‐35 ไร่ 

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน

บ่อขยะของเทศบาล
ทุ่งเลีย้งสัตว์

ทางเขา้ศูนยพ์ฒันานานาชาติฯ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



2. พื้นที่ป่าชุมชนบา้นปงของ ต.แม่เงิน เนื้อที่ 200 ไร่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



2. สภาพการใชพ้ื้นที่ปัจจุบนัป่าชุมชนบา้นปงของ ต.แม่เงิน

- เป็นพืน้ทีช่าวบ้านในชุมชนปลูกข้าวโพด

ด้านหน้าและด้านข้างโดยเช่ารายปี โดย

หมุนเวยีนรายครอบครัว ประมาณ 30 ไร่

- พืน้ทีด่้านในเป็นแปลงปลูกทานตะวนัเพือ่ให้

เป็นแหล่งท่องเทีย่วและหารายได้แก่ชุมชน 

ดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการชุมชน 

ประมาณ 60 ไร่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ข้อมูลพื้นที่อําเภอเชียงของ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สํารวจพืน้ทีข่องรัฐ  อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

พืน้ทีม่คีวามเหมาะสมเบือ้งต้น  5   พืน้ทีป่ระกอบด้วย

ลาํดบัที่ ทะเบียน

เลขที่

ตาํบล หนังสือสําคญัสําหรับทีด่นิ ไร่      งาน     วา   

1 บุญเรือง ทีเ่ลีย้งสัตว์สาธารณประโยชน์ 3,021 1 75

2 ริมโขง ทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์ 179 0 66

3 ครึ่ง ศูนย์พกัพงิอพยพ 288 0 0

4 ห้วยซ้อ ทีเ่ลีย้งสัตว์ 370 0 00

5 สถาน ทีส่าธารณประโยชน์ 531 3 37

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



1. ทีเ่ลีย้งสัตว์สาธารณประโยชน์ตาํบลบุญเรือง   เนือ้ที ่3,021 – 1 – 75  ไร่ 

-   พืน้ทีบ่างส่วนมหาวทิยาลยัแม่โจ้

 ขอให้เป็นทีต่ั้งวทิยาเขตหาวทิยาลยั

( ประมาณ1,226 ไร่)

ซึ่งได้ดาํเนินการสํารวจพืน้ทีเ่พือ่รังวดั

ทีด่นิ ได้กาํหนดผงัแม่บทแล้ว

-สภาพพืน้ทีป่ัจจุบัน เป็นที่

สาธาณประโยชน์ ประชาชน

(ม.1,5,8,10)เช่าพืน้ทีป่ลูกมนั

สําปะหลงับางส่วนด้านหน้า 

ระยะทางเข้าพืน้ที ่1.600 กม.

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



3. ศนูยพ์กัพิงผูอ้พยพบา้นตอง ต.ครึ่ง เนื้อที่ 288 ไร่ 

      - ตดิถนนสายหลกั

เชียงของ-เทงิ ไม่ไกล

จากสะพานไทย-ลาว

     - ใช้เป็นทีต่ั้งของศูนย์

ราชการอาํเภอ

เชียงของแห่งใหม่ 

ประมาณ 88 ไร่

- เหลอืพืน้ทีป่ระมาณ

200 ไร่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



4. สภาพปัจจุบันของพืน้ที่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



• แต่งตัง้คณะกรรมการประสานงานจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวัด

เชียงราย

• แต่งตัง้คณะทาํงานยกร่างแผนแม่บทเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวัด

เชียงราย

• แต่งตัง้คณะทาํงานสนับสนุนการจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวัด

เชียงราย

• มอบหมายให้ 3 อาํเภอ เปิดเวทรีับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที่

ต่อการจัดตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

• หารือในการประชุม กรอ.จังหวัดเชียงราย

• ร่วมประชุมกับบริษัทที่ปรึกษาโครงการศกึษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

เขตเศรษฐกจิพเิศษ

การดาํเนินของจงัหวัดเชียงรายที่ผ่านมา

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



• ประชุมคณะทาํงานสนับสนุนการจดัหาที่ดนิของรัฐ สาํหรับ

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ใช้ประโยชน์

• ประชุมคณะทาํงานสนับสนุนการเลือกกจิการ

การดาํเนินของจงัหวัดเชียงรายที่ผ่านมา

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



การดาํเนินการในปีงบประมาณ 2558

 โครงการส่งเสริมและพฒันาด้านการค้า การลงทุนเชื่อมโยงสู่อาเซียน

       (กจิกรรมจัดทาํร่างแผนแม่บท/แผนปฏบิตักิารเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

         และกจิกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน) 

        งบประมาณ จังหวัดเชียงราย  ปี 2558

 โครงการวางผังพฒันาพืน้ที่ประตกูารค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภมูภิาค

       อาเซียน จังหวัดเชียงราย

       งบประมาณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการศกึษาและออกแบบวางผังพืน้ที่เฉพาะชุมชนชายแดน

      อาํเภอเชียงของ และอาํเภอแม่สาย

       งบประมาณ  กรมโยธาธิการและผังเมือง
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



การเตรียมการในปีงบประมาณ 2559

 โครงการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย

       (กิจกรรมจดัตั้งศูนยบ์ริการจุดเดียวแบบเบด็เสร็จดา้นการลงทุนในพื้นที่

       เขตเศรษฐกิจพิเศษ One Stop Service Center : OSS จาํนวน 4 แห่ง )

      งบประมาณ จงัหวดัเชียงราย  ปี 2559

 จดัทาํบญัชีโครงสร้างพื้นฐานที่ตอ้งการขอรับการสนบัสนุน เสนอ กนพ.

       

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



โครงสร้างพืน้ฐานที่จงัหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน

ในเชงินโยบายจากรัฐบาล

ระยะเร่งด่วน 

‐ การปรับปรุงผังเมืองรวม/การออกแบบวางผังเมืองพืน้ที่เฉพาะชุมชน

ชายแดน

‐ โครงการพฒันาพืน้ที่ชุมชนเขตเศรษฐกจิชายแดนและด่านชายแดน 

‐ โครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวง

‐ โครงการพฒันาโครงข่ายทางหลวงชนบท

‐ โครงการปรับปรุงด่านแม่สายและสะพานข้ามแม่นํา้สายแห่งที่ 1

‐ โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสามเหลี่ยมทองคาํ

‐ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการอาํเภอ

‐ โครงการวางระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)

‐ โครงการบริหารจดัการขยะและนํา้เสีย
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



ระยะต่อไป

-    โครงการจดัตัง้นิคมอุตสาหกรรมเชียงของ

‐ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ
‐ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง เชียงของ

‐ โครงการพฒันาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

     ทางถนนด้วยรถบรรทุก

โครงสร้างพืน้ฐานที่จงัหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน

ในเชงินโยบายจากรัฐบาล

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



DEPARTMENT OF RURAL ROADS กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม WWW.DRR.GO.TH

ภาพรวมโครงการพฒันาโครงข่าย ทางหลวงชนบท จงัหวดัเชียงราย

ท่าเรือเชียง

แสน 2

ท่าเรือเชียง

แสน 1

จุดเริ่มต้นโครงการฯ 

กม.ที ่0+000

จุดสิ้นสุดโครงการฯ

กม.ที ่14+55

3. โครงการก่อสร้าง ถนนสายเชื่อม จ3 – วงแหวนตะวนัตก (ตอนที ่2)

อ.เมอืง จ.เชียงราย

1. โครงการก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล.1129 – ทล.1098

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จุดเริ่มต้นโครงการฯ 

กม.ที ่14+55

จุดสิ้นสุดโครงการฯ 

กม.ที ่41+55

จุดสิ้นสุดโครงการฯ 

กม.ที ่12+12 จุดเริ่มต้นโครงการฯ 

กม.ที ่0+000

2. โครงการก่อสร้าง ถนนสายแยก ทล.1098 – ทล.1

อ.เมอืง จ.เชียงราย

4. โครงการก่อสร้าง ถนนสายเชื่อม จ3 – วงแหวนตะวนัตก (ตอนที ่1)

อ.เมอืง จ.เชียงราย

รวมระยะทางถนนโครงการฯ 54 กม.

ระยะทางปัจจุบันประมาณ 70 กม.

ลดระยะทางได้ 16 กม.

จุดสิ้นสุดโครงการฯ 

กม.ที ่12+08

จุดเริ่มต้นโครงการฯ 

กม.ที ่9+18

5. โครงการก่อสร้าง ถนนสาย จ3 

ผงัเมอืงรวมเมอืงเชียงราย

จุดเริ่มต้นโครงการฯ 

กม.ที ่0+000

จุดสิ้นสุดโครงการฯ

กม.ที ่9+181

สะพานข้าม

แม่นํา้โขง (4)

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



โครงการนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ จ.เชียงราย

        กนอ. ไดจ้ดัทาํประกาศ เชิญชวนภาคเอกชนเสนอพื้นที่

เพื่อจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็น

โครงการที่ กนอ. จดัทาํขึ้นเพื่อเป็นการกระตุน้ใหม้ีการลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นโครงการ

เตรียมความพร้อมเขา้สู่ AEC  ในปี 2558   โดยผูไ้ดร้ับการ

คดัเลือกจะไดร้ับมาตรการสนบัสนุนจาก กนอ.  ซึ่ง บริษทั 

เมืองเงินดีเวลลอปเมน้ท ์เป็นผูไ้ดร้ับการคดัเลือกจาก กนอ. เพื่อ

จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม เชียงของ จงัหวดัเชียงราย 

      พื้นที่ประมาณ  462-1-62.90ไร่ ตั้งอยูพ่ื้นที่ ตาํบลสถาน 

อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย   

     พื้นที่โครงการมีระยะห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

13.4 กิโลเมตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเภท บริการ 

Logistics

     



การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการ กนอ.เห็นชอบการจดัต ัง้และ
รว่มดาํเนนิงานนคิมฯ เมือ่ 25 ก.ย. 2557

 กนอ. ทาํสญัญารว่มดาํเนนิงานกบั บรษิทัฯ 
เมือ่ 23 ธ.ค. 2557

นคิมอตุสาหกรรมเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย

นคิมอตุสาหกรรมรว่มดาํเนนิงานระหวา่ง 
กนอ. กบับรษิทั เมอืงเงนิ ดเีวลลอปเมน้ท ์
จาํกดั 
พืน้ทีป่ระมาณ 462-1-62.90 ไร ่ 
ในพืน้ทีต่าํบลสถาน อาํเภอเชยีงของ 
จงัหวดัเชยีงราย

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดั
เชยีงราย     ดร.อนรุตัน ์ อนิทร



2. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ  งบประมาณ 2,244.83 

ล้านบาท

ระยะที่1 

วงเงิน 1,499.382 ล้านบาท
ระยะที่2

วงเงิน 745.450 ล้านบาท

    เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัเชียงราย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าจงัหวัดเชียงราย  งบประมาณ 700 ล้านบาท

    เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจังหวดัเชียงราย

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร





ความเป็นมาของโครงการ
โครงขา่ยแผนแมบ่ทฯ พ.ศ. 2540 รา่งโครงขา่ยแผนแมบ่ทฯ พ.ศ. 2555



รูปแบบโครงสรา้งอุโมงค์



1118

1120

1109

11252

1118

1118

11

11

111

111
1103

11

11

เมื่อมีโครงการ สามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง

ช่วง เชียงใหม่ - เชียงราย

บนทางหลวงหมายเลข 118 ไดม้ากกว่า 45 นาที

ผลการคาดการณ์

สภาพการจราจรในอนาคต (พ.ศ.2587)

ช่วง ลาํปาง – เชียงราย

บนทางหลวงหมายเลข 1 ไดม้ากกว่า 1 ชม.15 นาที

ช่วง พะเยา – เชียงราย

บนทางหลวงหมายเลข 1 ไดม้ากกว่า 40 นาที



68
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



69

สบิสองปนันา-หลวงพระบาง
เวยีงจนัทน-์ หนองคาย
นครราชสมีา - กรงุเทพ

สบิสองปนันา-หลวงพระบาง
เวยีงจนัทน-์ หนองคาย
นครราชสมีา - กรงุเทพ

เสน้ทางรถไฟความเร็วจาก
ประเทศจนี

เสน้ทางรถไฟความเร็วจาก
ประเทศจนี

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



25.00 M. 25.00 M.

4.00 M.

25.00 M. 25.00 M. or VARIES

4.00 M.

VARIES
2.00 M. 7.50 M.(max)

HEIGHT (VARIES)



                           



73

รถไฟเชยีงราย  มาแลว้ !!!!!!!รถไฟเชยีงราย  มาแลว้ !!!!!!!

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร



สะพานมติรภาพ สปป. ลาว – เมยีนม่าร์ เปิด 9 พ.ค. 58



พธิีเปิดสะพานเมือ่ 9 พ.ค. 2558





วเิคราะห์ผลกระทบ



โครงการโมฮันจงฮุ่ย อนิเตอร์เนชั่นเทรด โลจสิตกิส์เซ็นเตอร์



ตลาดนัด  ศูนย์เปลีย่นถ่าย ห้องเยน็ คลงัสินค้า พลาซ่า และ DC



      ปัจจยั   ดา้นบวก 

1. รถไฟรางคู่ เด่นชยั – เชียงของ

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อาํเภอ เฟสที่ 2

3. สะพานขา้มแม่นํ้ าโขงที่อาํเภอเชียงของ

4. การคา้ชายแดนทั้ง 3 อาํเภอ

5. นกัท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และการขยายตวัภาคธุรกิจบริการ

6. การพฒันาโครงข่ายคมนาคมในจงัหวดัและเชื่อมโยงประเทศ

เพื่อนบา้น

7. กฎหมายในการใหส้ิทธิในที่ดิน เมื่อเปิด AEC

8. การพฒันาดา้นอุสาหกรรมและการคา้

9. การเคลื่อนยา้ยของประชากร



      ปัจจยั ดา้นลบ

1. แผน่ดินไหว ปัญหาหมอกควนั

2. ราคาที่ดินสูง ราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น

3. เศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั

4. การเมืองในประเทศ ไม่มัง่คง

5. การกาํหนดผงัเมืองรวมเชียงราย (โซนนิ่ง)

6. กาํลงัซื้อคนในทอ้งถิ่นมีนอ้ย รายไดน้อ้ย



จบการนําเสนอ

ดร.อนรุตัน์ อนิทรเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัเชียงราย     ดร.อนรุัตน์  อินทร


