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สวัสดีครับ วารสาร สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ฉบับที่ 1
ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 – 26 มกราคม 2558 เป็นวารสารน้องใหม่ที่จังหวัดตาก
จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอความคืบหน้าและการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก
ที่ร่วมกันทำเพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว
รอบด้าน และครอบคลุม ตามที่รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายก
รัฐมนตรี ให้ความไว้วางใจว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า
80,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 14 ตำบล คือ อ.แม่สอด 8ตำบล อ.พบพระ
3 ตำบล และ อ.แม่ระมาด 3 ตำบล เป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มีหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชน หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกัน ในนามของจังหวัดตากผมจึงได้จัดทำ
วารสารฉบับนี้ขึ้นและถือเป็นปฐมฤกษ์มอบให้ทุกท่านในวันที่ 27 มกราคม 2558
ในพิธเี ปิดทีท่ ำการชัว่ คราวสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ อาคารเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแม่สอด(ศูนย์ OTOP) อ..แม่สอด จ.ตาก และสัปดาห์ต่อๆไป ก็จะมีวารสารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
มาส่งข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้ทุกท่านเช่นเคยครับ
ผมขอสรุปเป็นภาษาง่ายๆให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่า หากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว จะมีผลอะไร อย่างไรบ้าง
ทำไม ทำอย่างไร เราทุกคนจะได้ประโยชน์สูงสุด จากการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในเขตสามอำเภอ แม่สอด พบพระ
แม่ระมาด คนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องขยันมากขึ้น เพราะมีการจ้างงานมากขึ้น จากโรงงานมากขึ้น
หรือมีผู้มาลงทุนประกอบการมากขึ้น คนมีเงินเพิ่มมีพลังในการซื้อในการจับจ่ายใช้สอย เคยขายก๋วยเตี๋ยวร้อยชามก็เพิ่มยอดเป็น
สองสามร้อยชาม. แล้วคนนอกเขตล่ะ หากเข้ามาหากินในเขตหรือพื้นที่ใกล้เคียงเขต ก็มีรายได้เพิ่มอย่างแน่นอน เช่นเคยขับรถ
รับจ้างเดิมไม่ค่อยมีคนนั่ง แต่เมื่อมีคนเดินทางไปทำงานมากขึ้น ก็ต้องขับรถให้มากเที่ยวยิ่งขึ้น ให้ภรรยาขายข้าวถุงส่งตามโรงงาน
ต่างๆไปด้วย. คนในเขตนอกเขตก็จะเดินทางหมุนเวียนเข้าออกตลอด คนนอกเขตอาจทำบ้านพักให้คนเช่าเพราะในเขตอาจเดินทาง
ไปพักนอกเขตหากค่าเช่า ค่าอาหารถูกกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความขยันฝึกอาชีพไว้รองรับ เช่น ฝึกซ่อมหรือล้างเครื่องปรับอากาศ
โรงงานมากขึ้นเครื่องปรับอากาศมากขึ้น เป็นต้น คนกินอาหารมากขึ้น คนเดินทางมาติดต่อธุรกิจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคน
อย่าลืมรักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมตนเอง เสื้อผ้าการแต่งกาย การดำรงชีวิตอย่าเห่อตามกระแสและ
แฟชั่น ที่ทำการชั่วคราวสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่แม่สอด เปิดแล้วครับเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกาศเป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เราได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ไว้คอยประจำครับ ผู้ที่สนใจจะลงทุนก็มาสอบถามได้ เร็วๆนี้ผมจะของบประมาณ
มาเพื่ออบรมแนะนำแนวทางแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กๆ และขนาดกลางได้มีความรู้เพื่อก้าวเท่าทัน ความเจริญที่จะมาอย่างรวดเร็ว
การฝึกภาษาให้รู้หลายภาษาก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ แล้วพบกันสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ.
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ที่ทำการชั่วคราวตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ถนนเอเชีย
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พ่อเมืองตาก-ผู้ว่า เมียวดี สถาปนา ลงนามความสัมพันธ์บ้านพี่-เมืองน้อง Sister City แม่สอด(ตาก)- เมียวดี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจ
ภูธรจังหวัดตาก-นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก – พร้อมคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปพบ นายอูหล่วยกั่วอู
ผู้ว่าจังหวัดเมียวดี (พม่า) เพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือสถานปนาความสัมพันธ์บ้านพี่-เมืองน้อง Sister City แม่สอด (ตาก) - เมียวดี
ที่ศาลากลางจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียร์ม่า พิธีสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่
เมืองน้อง เมืองคูแ่ ฝด แม่สอด-เมียวดี Sister City โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กับนายอูหล่วยกั่วอู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี
ได้ลงนามความร่วมมือสถานปนาความสัมพันธ์บ้านพี่-เมืองน้องSister City
ระหว่าง แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี(พม่า) ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาล
ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศ
จัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด - พบพระ - แม่ระมาด)
ซึ่งการลงนามสถาปนา แม่สอด - เมียวดี Sister City เพื่อผลักดันการค้า
ชายแดนไทย-พม่า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามมติ คณะรัฐมนตรี
ที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ มีการสถาปนา แม่สอด-เมียวดี Sister City
ในการขับเคลือ่ นการค้าชายแดน โดยการบูรณาการ ร่วมกัน และให้กระทรวง
มหาดไทย มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากหารือร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเมียวดีของพม่า ประกาศเจตนารมณ์ขอวงการเป็น สถาปนา แม่สอดเมียวดี Sister City โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกหน่วยงานในพืน้ ทีช่ ายแดน
ไทย-พม่า และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้ บูรณาการทำงานร่วมกับ
พม่า และความร่วมมือการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 และ
การส่งเสริมการลงทุน
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การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจตาก ของรองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม

วันที่ 24 ม.ค. 58. ณ โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท อ.แม่สอด
จ.ตาก ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตากได้รายงานการเตรียมความพร้อม ปัญหาอุปสรรค
ที่สำคัญโดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุปดังนี้
ประเด็นที่ 1 วันที่ 27 ม.ค. 58 จะมีการเปิดอาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพือ่ เป็นศูนย์ OSS เพือ่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
ในพื้นที่ SEZ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะให้ BOI มาให้ความรู้และข้อมูล
แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการ
ประเด็นที่ 2 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อให้เอกชนเช่าในพื้นเป้าหมาย 3 อำเภอ แม่สอด พบพระ แม่ระมาดเพื่อแก้ปัญหาที่ดินราคาแพง
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึงเตรียมพร้อมพื้นที่ อ.เมืองตากซึ่งมีศักยภาพไว้รองรับด้วย
ประเด็นที่ 3 เรื่องการจัดการแรงงาน แบบเช้าไปเย็น-กลับ และการจัดระเบียบตามแนวชายแดนต่างๆ
ประเด็นที่ 4 ด้านสิทธิประโยชน์ จะขอให้ BOI เข้ามาให้ความรู้แก่นักลงทุนในพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เนต
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ ด้านสาธารณสุข การกำจัดขยะ
ประเด็นที่ 5 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่างๆ อาทิ การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า และที่ดินราคาแพงหลังจากการรับฟังการ
เตรียมความพร้อม ปัญหา อุปสรรค จากหน่วยงานต่างๆแล้ว รองนายกฯ ได้มอบนโยบายสำคัญในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตา
ก( SEZ )ดังนี้
1. มีความเป็นห่วงในประเด็นข้อกฎหมายรองรับ SEZ ซึ่งเป็นเพียง ระเบียบ สนร. เท่านั้น จึงมีความคิดที่จะต้องยกระดับกฎหมาย
ให้มีความเข้มแข็งเป็น พ.ร.บ. เพื่อให้มีความเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้มากขึ้น รัฐบาลจึงเตรียมออกกฎหมายในเรื่องนี้
เพื่อยกระดับนิคม และการนิคมเป็น SEZ
2. ปัจจัยสำคัญในการทำให้แม่สอดเป็น SEZ นำร่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือ
1. รัฐบาล ต้องจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดตั้ง OSS การอนุมัติ อนุญาตต่างๆ ให้เกิดขึ้น
โดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน โดยการลดขั้นตอนพิธีการต่างๆให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น
ผ่านศูนย์ OSS โดยใช้ พรบ. อำนวยความสะดวกของภาครัฐ ในการเอื้ออำนวยประชาชนให้ได้รับการบริการจากหน่วยงานราชการ และใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกให้กระทรวงและกรมต่างๆมอบอำนาจ อนุมัติอนุญาตให้แก่.ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในเขต SEZ ทั้ง 5เขตได้
2. จังหวัดและ อปท. ในพื้นที่ ต้องมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของเมือง
3. สร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักรู้ของภาคประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้โอกาสจากการเป็น SEZ และ AEC
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงเน้นย้ำการสร้างความเข้า ผ่านการอบรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ที่เกี่ยวข้องใน SEZ แก่ผู้ที่
ต้องการเข้ามาใช้ประโยชน์จาก SEZ

การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน(ONE STOP SERVICE : OSS)

รัฐบาลได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย กฎระเบียบ การจัดตั้ง (ONE STOP SERVICE : OSS ) โดยการอนุมัติ
อนุญาตต่างๆให้เกิดความรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนโดยการลดขั้นตอนพิธีการต่างๆให้เกิดความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น
ผ่านศูนย์ OSS แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ โดยได้แก้ไขมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้บัตรผ่านแดน(Border Pass) หรือเอกสารที่ประเทศ
ต้นทางออกให้ เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมือง ใช้ประกอบเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานได้และ
ใช้มาตรา ๑๗ ตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2552 ในการ
ยกเว้นการใช้หนังสือเดินทางในการข้ามแดน ทัง้ นี้ มีขอ้ สัง่ การให้ทกุ ส่วน
บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งด้านแรงงาน ด้านสาธารสุขและการ
ตรวจคนเข้าเมือง โดยพิจารณาจัดตั้งศูนย์ One Stop Service : OSS
เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมด้านแรงงาน โดยมีหน่วยทีเ่ ข้าร่วม คือ สำนักงาน
จัดหางานจังหวัดตาก สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาล
แม่สอด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
วารสารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจาก

