
ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 

 

เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
(H.E. U NyanTun) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วม
คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย
พ้ืนที่โครงการที่เก่ียวข้อง คร้ังที่ 
ประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา 
นายสมหมาย  ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คมนาคม นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี  
กระทรวงอุตสาหกรรม และนายอาคม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งน้ีนับว่าประสบผลสํา
อนุมัติเรื่องสําคัญ ๔ เร่ือง ได้แก่  

การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๔ 

๒๕๕๘ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี 
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วม

คณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพ่ือการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
พ้ืนที่โครงการที่เก่ียวข้อง คร้ังที่ ๔” ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประกอบด้วยรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง

อัครเศรณี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายจักรมณฑ์
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กล่าวว่า การประชุมครั้งน้ีนับว่าประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง โดย

เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม 

รัฐมนตรี และนายอู ญาณ ทุน 
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วม “การประชุม

เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ
สหภาพเมียนมา โดยมีกรรมการผู้เข้าร่วม

ประกอบด้วยรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา ฝ่ายไทย อาทิ  
จ่ันตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มณฑ์  ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการ

เร็จอย่างดีย่ิง โดยได้มีการรับทราบและ



 

๑. รับทราบสาระสําคัญของ
สัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษทวาย
ระยะแรก และบันทึกความเข้าใจฉบับเพ่ิมเติม 
(Concession Agreements for DSEZ Initial 
Phase Development and the 
Supplemental MOU) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของเมียนมา
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษของ เมียนมาแล้ว โดยมี
ประกอบด้วย ๑) ท่าเรือขนาดเล็ก 
อุตสาหกรรมระยะแรกและการบริหาร
ชั่วคราว ๕) อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
การประชุมได้มีการลงนามในสัญญาสัม
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
ตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด 
พลัส อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  

๒. อนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะสมบูรณ์
จากเนด้า เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโครงการร่วมกับประเทศญ่ีปุ่นต่อไป

๓. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีโครงการคลังเช้ือเพลิงลอยน้ํา
ในโครงการทวาย ซ่ึงเป็นไปตามกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยเมียนมาที่ได้ลงนามไปก่อนหน้าน้ี

๔. ทีป่ระชุมเห็นชอบในหลักการให้สามารถใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินในการทํา
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมียนมา โ

� 

รับทราบสาระสําคัญของร่างสัญญา
สัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิ เศษทวาย

และบันทึกความเข้าใจฉบับเพ่ิมเติม 
Concession Agreements for DSEZ Initial 
Phase Development and the 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจ

โดยมี โครงการ ย่อย 
ท่าเรือขนาดเล็ก ๒) พ้ืนที่นิคม

การบริหาร จัดการถนนสองช่องทาง ๓) โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
ขนาดเล็ก ๖) ระบบโทรคมนาคมภาคพื้นดิน และ ๗) พ้ืนที่อยู่อาศัยระยะแรก

ได้มีการลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC) และกลุ่มธุรกิจไทย (Consortium) 

กัด (มหาชน) บริษัทสวน อุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน

อนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเนด้า เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาโครงการร่วมกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป 

ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีโครงการคลังเช้ือเพลิงลอยน้ํา (Floating LNG Terminal) 
ในโครงการทวาย ซ่ึงเป็นไปตามกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยเมียนมาที่ได้ลงนามไปก่อนหน้าน้ี

ประชุมเห็นชอบในหลักการให้สามารถใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินในการทํา
โดยให้มีคณะทํางานร่วมด้านการเงินจาก ทั้งสองประเทศร่วมจัดทํา

าขนาดเล็ก ๔) โรงงานผลิตไฟฟ้า
พ้ืนที่อยู่อาศัยระยะแรก ซึ่งภายหลัง

ทานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรกดังกล่าว ระหว่าง
(Consortium) ประกอบด้วย บริษัทอิ

มหาชน) และบริษัท แอลเอ็นจี 

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

Floating LNG Terminal) เป็นส่วนหน่ึง 
ในโครงการทวาย ซ่ึงเป็นไปตามกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยเมียนมาท่ีได้ลงนามไปก่อนหน้าน้ี 

ประชุมเห็นชอบในหลักการให้สามารถใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินในการทําธุรกรรมด้านการค้าการลงทุน
ทั้งสองประเทศร่วมจัดทําข้อเสนอต่อไป 



 

ภายหลังการลงนามในสัญญาสัมปทานกับกลุ่มนักลงทุนไทยแล้ว รองประธานาธิบดี ญาณ ทุนได้
เพิ่มเติมว่า “โครงการทวายระยะแรกคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 
ก่อสร้าง ๘ ปี และก่อให้เกิดการจ้างงานต่อคนในพื้นที่ประมาณ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่พ้ืนที่ภูมิภาคที่มุ่งเน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน” 

นอกจากน้ัน ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือสามฝ่ายระหว่างไทย เมียนมา และญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงสามฝ่ายเก่ียวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยท่ีประชุมได้มี
โครงการทวายต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จํา
จากทั้งสามประเทศอย่างต่อเน่ืองต่อไป

 

� 

ภายหลังการลงนามในสัญญาสัมปทานกับกลุ่มนักลงทุนไทยแล้ว รองประธานาธิบดี ญาณ ทุนได้
โครงการทวายระยะแรกคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ ๑,๖๐๐ 

ปี และก่อให้เกิดการจ้างงานต่อคนในพื้นที่ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตําแหน่ง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่พ้ืนที่ภูมิภาคที่มุ่งเน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่าง

ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือสามฝ่ายระหว่างไทย เมียนมา และญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจาก
นงสามฝ่ายเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยท่ีประชุมได้มี ข้อสรุปว่าญ่ีปุ่นยืนยันที่จะเข้าร่วมการพัฒนา
โครงการทวายต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จําเป็นต้องมีการหารือในระดับคณะ
จากทั้งสามประเทศอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

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

ภายหลังการลงนามในสัญญาสัมปทานกับกลุ่มนักลงทุนไทยแล้ว รองประธานาธิบดี ญาณ ทุนได้ กล่าว
๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลา

แหน่ง ภายในปี ๒๐๒๕ โดยจะเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่พ้ืนที่ภูมิภาคที่มุ่งเน้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่าง

ในช่วงบ่ายได้มีการประชุมหารือสามฝ่ายระหว่างไทย เมียนมา และญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจาก
นงสามฝ่ายเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เม่ือวันท่ี ๔ 

ญ่ีปุ่นยืนยันท่ีจะเข้าร่วมการพัฒนา
เป็นต้องมีการหารือในระดับคณะทํางานกลุ่มย่อย 


