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สวัสดีครับ วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ฉบับที่ 2 ประจำ�สัปดาห์
วันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2558 มาบอกกล่าวข้อมูล ความเคลื่อนไหวการดำ�เนินงาน
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดตากที่ร่วมกันทำ�เพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เดินหน้า
ไปได้อย่างรวดเร็ว รอบด้าน และครอบคลุม ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรียนให้ทราบกันอีกครั้งนะครับว่า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
มี พื้นที่ 3 อำ�เภอ 14 ตำ�บล คือ อ.แม่สอด 8ตำ�บล อ.พบพระ 3 ตำ�บล และ อ.แม่ระมาด
3 ตำ�บล เป็นจังหวัดนำ�ร่องในการดำ�เนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. มีพิธีเปิดที่ทำ�การชั่วคราวสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ณ ศูนย์อัญญมณี อ..แม่สอด จ.ตาก โดยมี พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3
และ ผม เป็นประธานร่วม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กร พี่น้องประชาชน
ร่วมพิธีเปิดสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และทุกท่านที่มาก็ได้รับวารสารสำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้วย ผมขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายที่ทำ�ให้งานเปิดสำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากลุล่วงไปด้วยดี และทุกวันพุธ ผม จะนั่งทำ�งานที่สำ�นักงาน
แห่งนี้ ครับ
วันนี้ ผม มีประเด็นมาฝากครับ ก้าวให้ทันกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หากท่าน
ไม่มีธุรกิจที่ใหญ่โต. ลองคิดเรียนรู้ภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ เพื่อการเป็นล่าม เป็นนักแปล หรือ
มัคคุเทศก์สิครับ. วันนี้ในพื้นที่ตากเราสามารถเรียนรู้ได้เยอะ. หรือการเอาใจใส่เรียนรู้การ
ปรุงอาหาร เพื่อรองรับนักธุรกิจ โดยการเป็นพ่อครัว แม่ครัว หรือการใส่อาหารถุงเพื่อออก
จำ�หน่ายตามสถานที่ต่างๆ คนเราให้ความสำ�คัญกับการกิน สะอาด อร่อย ราคา ถูก หรือ
คิดแปรรูปอาหาร จะสังเกตว่า กาดนั่งยองคล้องย่าม ริมแม่น้ำ�ปิง เมืองตาก ขนมที่ขายดี
เป็นขนมขี้หนู. อาหารถุงพื้นบ้าน ของเมืองตากเรานี่แหละ อีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของ
สุขภาพและความงาม. ร้านนวดแผนโบราณที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ศึกษาให้รู้จริงๆ หรือ
ร้านเสริมความงามโดยใช้วัสดุหรือสมุนไพรธรรมชาติ พัฒนาปรับปรุงแป้งพม่าให้มีกลิ่นหอม โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือพิจารณาสินค้า
สถานที่หรืออาหารสำ�หรับรองรับผู้สูงอายุ เพิ่มโปรแกรมสุขภาพไปในการท่องเที่ยวเมืองตาก ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนท่องคาถา ขยัน
อดทน เอาใจใส่ ศึกษาอะไรก็ได้ให้รู้จริง แล้วเราคือตาก ก็จะได้อะไรอีกเยอะจากเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ใดของจังหวัดตาก
ด้วยรักและห่วงใยจากพ่อเมืองตากครับ. ฝากอีกครั้งนะครับ ทุกวันพุธผมจะมานั่งที่ทำ�การสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งอยู่ที่
อ.แม่สอด อยากพบอยากปรึกษาเรียนเชิญครับแล้วพบกันสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ
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เปิดสำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและศูนย์ Sister City

ตาก เดินหน้า เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรีและ รัฐบาล

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ
พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเปิดสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องการกำ�หนด
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการรองรับการดำ�เนินงานในเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงประกาศจัดตั้ง
“สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ภายในอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก ชั้น 4 ถนนสายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย)
เขตเทศบาลนครแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมตั้งคณะทำ�งานประจำ�สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจากส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีเจ้าหน้าที่ประจำ�สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
และที่ทำ�การห้องทำ�งานผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี (นายอูหล่วยกั่วอู) ภายหลังมีการสถาปนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือเมืองเศรษฐกิจคู่แฝด Sister City แม่สอด-เมียวดี โดยที่สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จะเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop
Service เพื่อให้บริการด้านการค้า การลงทุนและข้อมูลทุกด้าน มีการตั้งคณะทำ�งานประจำ�ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่สำ�นักงานแรงงาน จัดหางาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของศูนย์สถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือเมืองเศรษฐกิจคู่แฝด Sister City แม่สอด-เมียวดี เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงาน
ไทย-เมียนมา แม่สอด-เมียวดี ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ Sister City ประกอบด้วยสำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สำ�นักงานการค้าต่างประเทศ
เขต 7 ตาก สำ�นักงานประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำ�พื้นที่ สำ�นักงานจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหน่วยงานสนับสนุนจากส่วนกลาง เช่นเจ้าหน้าที่สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน BOI เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากจะเป็นศูนย์รวมและอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการ
จะติดต่อประสานงานทุกด้านเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการทำ�งานและให้บริการ เป็นการรองรับ การเปิดประชาคม เศรษฐกิอาเซียน
AEC ซึ่งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor: Ewec และที่ ชายแดน ไทย-พม่า
จังหวัดตาก เป็นประตู GATE WAY การค้าชายแดน การค้าอาเซียน ในยุค AEC อีกด้วย

SISTER CITY

(แม่สอด - เมียวดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ไทย และ เมียนมา
เป็นสักขีพยานการลงนาม Joint Statement และ MOU
ด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ของไทย และ นายอู มิน วิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากสหภาพเมียนมา พร้อมด้วย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รวมทั้งคณะ
ของทั้งไทยและสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือกันสนับสนุนความสัมพันธ์
บ้านพี่เมืองน้อง(Sister City)แม่สอด - เมียวดี โมเดล ด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ระหว่าง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติเมียนมา (Thailand Myanmar The Mae sot - Myawaddy Model:Strategic Partnership For Cross - Border
Growth) โดย มีการลงนามJoint statement ระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กับสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมแห่งชาติเมียนมา และ MOU สองฉบับคือ
MOU ฉบับที่ 1 ระหว่างหอการค้าจังหวัดตากกับหอการค้าเมืองเมียวดี/หอการค้ารัฐมอญ/
หอการค้า เมาะละแหม่ง
MOU ฉบับที่ 2 ระหว่าง TheThonbury Hoding(ไทย) กับ TheGa Mone Pwint(เมียนมาร์)
ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนระหว่างเมืองแม่สอดของไทยและเมียวดีของเมียนมา
ซึ่งจะเกิดประโยชน์สร้างความอยู่ดีกินดีเป็นรูปธรรมชัดเจนจากการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง(Sister City) อันเป็นเมืองหน้าด่าน
ชายแดนคู่ค้าสำ�คัญของไทยกับเมียนมา

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจาก

งานมหกรรมการค้าชายแดน
ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ไทย และเมียนมา เปิดงานแสดงสินค้า มหกรรมการค้า
ชายแดนจังหวัดตาก 2558 (Tak Border Trade
Fair 2015) เห็นชอบร่วมกัน ตั้งเป้าขยายการค้า
ชายแดนเป็น 2 เท่า ในปี 2016 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2558 16.30 น. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
เปิดงานแสดงสินค้า มหกรรมการค้าชายแดน
จังหวัดตาก 2558 (Tak Border Trade Fair 2015)
ร่วมกับ นายอู มิน วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ จากสหภาพเมียนมา ณ บริเวณสถาน
ที่จัดงานสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะส่วนราชการ
ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาส และ
พัฒนาการค้าชายแดนระหว่างไทย- เมียนมา

มุมมองของภาคเอกชนกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า
จังหวัดตาก ให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่จะให้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเดินหน้าอย่าง
รวดเร็วได้นน้ั ขอให้รฐั บาลเอาพืน้ ทีใ่ นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเวนคืนมาก่อน เนือ่ งจากมีมติคณะรับมนตรี
ออกมารองรับอยู่แล้ว สำ�หรับพื้นที่ในอดีตก็มีมติ
คณะรัฐมนตรี.ที่จะเอาพื้นที่ป่าไม้คืน เพื่อขอใช้
พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในส่วนนี้คิดว่ารัฐบาลปัจจุบัน
ควรรีบตัดสินใจได้เลย จึงควรทีจ่ ะเร่งรัดงบประมาณ
มาดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างสะพาน
เชื่อมมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 มีการ
ออกแบบและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ถ้าหาก
เร่งรัดงบประมาณโดยเร็ว คาดว่าสะพานเชื่อม
มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จะเสร็จได้ใน
รัฐบาลปัจจุบัน

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจาก

สิทธิประโยชน์ของการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว คลังจังหวัดตาก กล่าวว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นั้น ในส่วนของกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย
จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ช่วยผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก ในการเสนอขอสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ 4/2557 ที่สามารถกระทำ�ได้แต่ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงบริบทของพื้นที่ ซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีประกาศกำ�หนดกิจการและเงื่อนไขในการให้การ
ส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
กรณีเป็นกิจการทั่วไปตามประกาศกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวัน
ที่ 3 ธันวาคม2557 และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
2. หากกิจการในกลุ่ม เอ1 หรือ เอ2 ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
เวลา 8 ปีแล้ว ให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นเวลา 5 ปี
3. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
4. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
5. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร
6. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นสำ�หรับส่วนที่ผลิต
เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
7. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยให้เป็นไปตาม
แนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำ�หนด
8. สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษกำ�หนดและตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีโดยจำ�กัดวงเงินไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปีนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
4. ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
5. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร
6. ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น
สำ�หรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
7. อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำ�หนด
8. สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
คลังจังหวัดตาก กล่าวฝากถึงผู้ประกอบการที่สนใจจะมา
ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากว่า กิจการทั้งสองกรณี
จะต้องดำ�เนินการยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31ธันวาคม
2560 เท่านั้น
คลังจังหวัดตาก

