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สวัสดีครับ วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ฉบับที่ 3 ประจำ�สัปดาห์

วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2558 มาบอกเล่าให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้รับรู้ เข้าใจใน ความตั้งใจการดำ�เนินการของ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เดินหน้าไปได้อย่าง
รวดเร็ว รอบด้าน และครอบคลุม ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และจากการที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวง และผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน หลายกระทรวง รวมถึงจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ
ที่กรุณาเดินทางมาติดตามความคืบหน้า สอบถามปัญหา อุปสรรค ทั้งด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ เพื่อหา
แนวทางการช่วยเหลือผลักดันให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอดโมเดล นี้ ดำ�เนินการได้สำ�เร็จ
เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอื่น ผมขอขอบคุณ แทนพี่น้องชาวจังหวัดตากและ
ประชาชนทัว่ ไป เพราะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนัน้ ไม่ใช่วา่ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จะมีเพียง ประชาชนในพืน้ ที่
3 อำ�เภอของจังหวัดตากที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเท่านั้น แต่หมายรวมถึง
ทุกคนที่อยู่นอกเขต 3 อำ�เภอนี้ก็สามารถได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
คำ�ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นคนละอย่างกับเขตปกครองพิเศษครับ หลายคนถามผมเลย
ยกมาเล่าให้ฟังครับ อย่างย่อๆครับ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ได้กำ�หนดพื้นที่ประกอบด้วย อ. แม่สอด
8 ตำ�บล, อ .พบพระ 3 ตำ�บล และ อ แม่ระมาด 3ตำ�บล สำ�หรับเขตปกครองพิเศษหากจัดตั้งขึ้นอาจ
ประกอบด้วย 2 ตำ�บลของแม่สอด คือตำ�บลแม่สอดและตำ�บล ท่าสายลวด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ว่าด้วยการจะให้คนทีม่ าประกอบอาชีพในเขตทีป่ ระกาศมีสทิ ธิพเิ ศษในบางเรือ่ ง เขตปกครอง
พิเศษคือการที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้มาบริหารงานในเขต อย่างมีอิสระมากขึ้น เอาง่ายๆ
ก่อนครับ สำ�หรับประชาชนคนตากหากอยากได้สิทธิพิเศษในการประกอบอาชีพที่
เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำ�หนด ก็มาลงทุนประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ 3 อำ�เภอ
ในเขตที่ระบุ 14 ตำ�บลที่กล่าวมาแล้ว. ซึ่งตอนนี้ผมได้ตั้งสำ�นักงานไว้แนะนำ�เรื่องนี้
ที่อาคารโอทอป เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้
คำ�แนะนำ�นะครับ หรือจะไปพบผมทุกวันพุธ หรือคอยอ่านในเฟสบุค หรือ รออ่าน
วารสารที่ผมจัดทำ�จะออกทุกวันอังคาร รายละเอียดต่างๆ หรือการจะจัดการอบรม
ให้คำ�แนะนำ�มีแน่นอนครับ การประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทุกคนได้ผลดีอย่าง
แน่นอน เริ่มต้นก็คือการขยายถนน การตัดถนนใหม่ การขยายตัวของการบริการไฟฟ้า
ประปา แหล่งน้ำ� สำ�หรับพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่ได้รับด้านนี้ผมจะพยายามผลักดันอย่าง
เต็มที่ครับ ท่าอากาศยานเมืองตากหรือสนามบินเมืองตากก็ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อ
รองรับการขยายตัวอย่างแน่นอน จงขยัน ศึกษา ฝึกอาขีพเพิ่มเติม เรียนรู้ให้มากภาษา
มีความสุขกับการทำ�งานการดำ�เนินชีวิต และการพักผ่อนในวันหยุด แล้วอย่าลืมนะครับ
ทุกเย็นวันเสาร์-อาทิตย์ พบผมที่กาดนั่งยองคล้องย่าม ริมแม่น้ำ�ปิงที่แสนจะสวยงาม
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สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำ�เภอแม่สอด

เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์.. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4 อำ�เภอแม่สอดนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมส่วนราชการและ
หน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็น ดังนี้
1. ผลการจัดหาพื้นที่ให้เอกชนเช่าพื้นที่ลงทุนประกอบกิจการ
2. ผลการจัดหาพื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(Special Economic Zone : SEZ )
3. การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน(One Stop Service : OSS)
4. การสร้างอาชีพและสร้างรายได้รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
5. สิทธิประโยชน์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากธนาคาร เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
6. การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน

(One Stop Service : OSS)
โดยในระหว่างการประชุม นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ซึ่งเดินทาง
มาติดตามความคืบหน้าการดำ�เนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่อำ�เภอแม่สอด ได้เข้ามารับฟังและพูดคุยกับ
หน่วยงานที่กำ�ลังประชุม ว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเฉพาะอำ�เภอ
แม่สอดจังหวัดตากที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ที่อำ�เภอแม่สอด เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลังและคณะ ลงพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำ�เภอแม่สอด
ติดตามดูสภาพพื้นที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2
ที่กำ�ลังอยู่ระหว่างเตรียมดำ�เนินการก่อสร้าง ซึ่งสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 นี้จะช่วย
เพิ่มศักยภาพของการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้อย่างมาก พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำ�เภอแม่สอด ที่ห้อง
ประชุมเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม พร้อมบรรยายสรุปผลการดำ�เนินงาน
อาทิ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานและด่านพรมแดน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่จะรองรับกิจกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก การได้มาซึ่งที่ดิน แรงงาน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุนและแรงงาน นอกจากนีย้ งั มีโครงการขยายสนามบินนครแม่สอด เป็นสนามบินนานาชาติ
การจัดสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ โครงการสะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2 เป็นต้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่ เห็นว่ามีความพร้อม
ค่อนข้างมาก และได้พูดคุยกับนักลงทุน รับทราบเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา สิทธิประโยชน์ ด้านภาษี
อากร และด้านที่ดินของรัฐที่จะมารองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และได้
รับทราบจากด่านศุลกากรว่า ปริมาณการค้าของไทยมีการขยายตัวสูงมาก ที่ผ่านมานั้นปริมาณ
การค้า นำ�เข้า และส่งออก มียอดสูงขึ้นกว่า 6 หมื่นล้านบาท ได้จากการส่งออก 5.5 หมื่นล้านบาท
และการนำ�เข้า 4.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายตัวทางการค้าที่ค่อนข้างสูงมาก ขณะนี้ทุกฝ่าย
ได้เดินหน้ามาถูกทางแล้ว และหากเป็นไปตามแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จะเกิด
เป็นรูปธรรมได้ ตามนโยบายของรัฐบาล และเชื่อว่าเมื่อเกิดการนำ�ร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
อย่างเป็นระบบแล้ว
ต่อไปจะสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในทุกชายแดนของประเทศไทยได้
อย่างมีระบบ และหากเป็นไปตามแผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จะเกิดเป็นรูปธรรมได้
เพราะถือว่าเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

SISTER CITY

ตากจัดงานความรักไร้พรมแดน
มอบกุหลาบแดง มหัศจรรย์เมือง
เพอะพะ วาเลนไทน์ 2 แผ่นดิน
ไทย-พม่า เมืองคู่แฝด บนความร่วมมือและความสัมพันธ์ แม่สอด-เมียวดี
Sister City เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สำ�นักงานเทศบาลนครแม่สอด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก นายปรีชา ใจเพชร นายอำ�เภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ
ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด - พ.ต.อ.สมชาย เดชแพ ผู้กำ�กับ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตาก นายสมยศ ตาสะหลี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก ด้านการค้าต่างประเทศ แถลงข่าวการจัดงานวันวาเลนไทน์
วันแห่งความรัก 2 แผ่นดิน ความรักไร้พรมแดน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
2 ประเทศตามนโยบายความร่วมมือการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้อง Sister City
แม่สอด-เมียวดี กำ�หนดจัดงาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 บริเวณกลางสะพาน
มิตรภาพไทย - พม่า ข้ามแม่น้ำ�เมย โดยจะใช้กุหลาบชั้นดีจากอำ�เภอพบพระ
หรือกุหลาบแดง มหัศจรรย์เมืองเพอะพะ จำ�นวนนับล้านดอกเพื่อเนรมิต
กลางสะพานมิตรภาพไทย - พม่า ให้เป็นซุม้ กุหลาบสีแดงสด และจะมีกหุ ลาบแดง
กระจายไปทั่วสะพานเมิตรภาพไทย - พม่า เชื่อมรักเชื่อมความสัมพันธ์
ที่ไร้พรมแดน เหมือนกับทุ่งดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีคนจัด
นอกจากนี้บริเวณสะพานจะมีการประดับธงชาติของประเทศไทยและพม่าอีกด้วย
เริม่ ตัง้ แต่เวลา 09.00 น จะมีการเปิดให้ จดทะเบียนสมรสทีส่ �ำ นักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก และหลังจากจดทะเบียนสมรส คู่สมรสทั้งหมดจะไปถ่ายรูป
กับซุ้มกุหลาบยักษ์ กลางสะพานมิตรภาพไทย-พม่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก และผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองประเทศ
มายืนเป็นสักขีพยานและมอบทะเบียนสมรส จากนั้น จะนำ�คู่สมรสทั้งหมดไป
ท่องเที่ยวในจังหวัดเมียวดี ชมวัดที่สวยงามและเที่ยวชมเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
จังหวัดเมียวดีด้วย วันแห่งความรัก ปีนี้ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
คือความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่แห่งความรัก มีทั้งความรัก และมิตรภาพ
ทีไ่ ร้พรมแดนของไทย - พม่า สมกับเป็นเมืองคูแ่ ฝดบ้านพีเ่ มืองน้อง Sister City
แม่สอด-เมียวดี

(แม่สอด - เมียวดี)

เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 06.45 น.นางกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานเปิดงานปั่นจักรยานมิตรภาพ ไทย - เมียนมา ซึ่ง
หอการค้าจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไป
และผูท้ ม่ี ใี จรักในการปัน่ จักรยาน ทัง้ สองประเทศ มาพบกันทีอ่ �ำ เภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และร่วมปั่นจักรยานออกกำ�ลังกายพร้อมกับ
การท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดเมียวดี ประเทศ
เมียนมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานประเพณีมหกรรมปั่นจักรยานประจำ�ปี
ของจังหวัดตาก ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว โดยผู้ร่วมปั่นจักรยาน
ครั้งนี้ นอกจากจะได้สุขภาพแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และวัดวาอารามที่สวยงามของเมืองเมียวดีตลอดสองข้างทางที่ปั่น
จักรยานไป รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีด้วย นับเป็น
อีกกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง Sister City
แม่สอด - เมียวดี

มุมมองของภาคเอกชนกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก

สำ�นักงานเจ้าท่าภูมภิ าคสาขาพิษณุโลก จัดพิธมี อบใบอนุญาต
การใช้เรือให้แก่คลังสินค้าและท่าข้าม ทีอ่ ำ�เภอแม่สอด

เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ทีศ่ นู ย์ประชุมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเทศบาล
นครแม่สอด นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการ
มอบใบอนุญาตใช้เรือแก่ผู้ประกอบการคลังสินค้าและท่าข้าม โดยมีผู้ประกอบการ
คลังสินค้าและท่าข้ามขอรับใบอนุญาตใช้เรือทั้งสิ้น 12 คลังสินค้า จำ�นวนเรือ 49 ลำ�
ประกอบด้วย เรือบรรทุกสินค้า จำ�นวน 47 ลำ� และเรือโดยสาร จำ�นวน 2 ลำ� ทัง้ นี้
สำ�นักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลกได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการขนส่งสินค้า
ทางน้ำ�พื้นที่อำ�เภอแม่สอด หนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จึงมีความจำ�เป็น
ที่เรือทุกลำ�ที่มีการนำ�มาใช้ในเขตพื้นที่จะต้องมีใบอนุญาตใช้เรือเพื่อเป็นการระบุตัวตน
เรือและเจ้าของเรือ ทำ�ให้ง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบเรือ ซึ่งจะเกิดประโยชน์
ต่อภาครัฐและประชาชนที่เป็นเจ้าของเรือในพื้นที่อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตากต่อไป
วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดตากกล่าวว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะประสบผลสำ�เร็จได้จะต้องมีแรงงาน แต่ในปัจจุบัน
พระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2551 นั้น
โดยเฉพาะมาตรา14 ยังปิดล็อคอยู่ ยังไม่สามารถนำ�มาปฏิบัติได้ จึงขอให้
รัฐบาลเร่งรัดนำ�มาตรา 14 มาดำ�เนินการก่อน ในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำ�นั้น
เท่าที่พูดคุยกันเราเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานสากล การที่จะจ่ายค่าจ้าง
ต่ำ�กว่าค่าจ้างขั้นต่ำ�จะมีปัญหาในด้านธุรกิจที่ต้องค้าขายกับต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจจะ
มีนักการเมืองนำ�ประเด็นค่าแรงมาหาเสียงอีก ซึ่งมันจะเกิดผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีมาตรการป้องกัน และควบคุมค่าแรง
โดยอาจจะกลับไปใช้ในเรื่องของระบบไตรภาคี ซึ่งจริงๆแล้วระบบเดิมนั้นดี
อยู่แล้ว เพราะไม่ต้องคำ�นึงถึงอัตราเงินเฟ้อของแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่ว่า พื้นที่
ของต่างจังหวัดกับพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องค่าแรงเท่ากันแบบนี้ไม่ถูกต้อง
สำ�หรับการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ควรจะส่งเสริมในอุตสาหกรรมดั่งเดิม
ที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่แต่ต้องคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งในพื้นที่ของเรามีวัตถุดิบทางการเกษตรมาก และ
ขณะเดียวกันประเทศเพือ่ นบ้านก็มวี ตั ถุดบิ ทางการเกษตร นำ�มาต่อยอดเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเข็มข้น เราควรจะ
สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสกัดกั้นแรงงานไม่ให้ไปสู่พื้นที่ชั้นใน การนำ�เข้า
แรงงานตามข้อตกลง MOU เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของ
ประเทศ ไม่ทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย และความมั่นคงของประเทศ
ก็จะดีขึ้นด้วย

