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Editor’s Talk......
ส วัสดีครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 7 แล้วนะครับ ที่วารสาร สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

พบกับทุกท่าน ครั้งนี้ประจำ�สัปดาห์วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2558 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
ที่ผ่านมา ผมและหัวหน้าส่วนราชการภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและพลเรือน ผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันเปิดโครงการ ประสมงาน ประสานน้ำ�มัน ประสานน้ำ�ใจ ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงเส้นทาง ตามแนวเส้นทางเดิมเส้นทาง บ้านแพะ-ทีนามู-ห้วยน้ำ�เย็น-ห้วยผาดำ�
ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี กลางวันได้แวะทานข้าวที่โรงเรียนบ้านทีนามู แปลว่าโรงเรียนบ้านน้ำ�หอม ต.แม่ตื่น ตกใจที่รับทราบว่าเงิน
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณที่ให้เฉพาะเด็กระดับประถมเท่านั้น อีกทั้งเด็กมาพักค้างแรม อีกจำ�นวนมาก โรงเรียน
ยังใช้ไฟปั่น คุณครูแต่ละท่านน่าเห็นใจ น่าสงสารมากครับ นี่แค่ส่วนหนึ่งครับ มานึกถึงสติปัญญา โอกาสการเข้าถึงของเด็ก ความทุ่มเทของครูบา
อาจารย์ หลายๆอย่างประกอบกัน หากถนนสะดวกสบายป่าไม้ที่แสนสมบรูณ์ก็ อาจจะหมดนี่มุมหนึ่ง แต่หากไม่ปรับปรุงถนนลำ�ลองให้ใช้ได้ตลอดปี
ก็คิดถึงอนาคตของชาติ ความเจ็บไข้ได้ป่วย การเข้าถึงข่าวสารของเด็กนักเรียน อาชีพของชนเผ่าเกี่ยวกับน้ำ� ถนนมาป่าหมดจริงไหมน้ำ�แม่ตื่นแห้ง
มากกว่าทุกปี เพราะการตัดไม้ แต่ก็ชื่นชมแววตาที่มุ่งมั่นของครูบาอาจารย์ การแบ่งปันอาหารอย่างมีน้ำ�ใจของเด็กนักเรียนชนเผ่ากระเหรี่ยง
ใครมีจิตศรัทธาช่วยฝากเงินให้โรงเรียนหน่อยนะครับ นี่เป็นมุมหนึ่งอยากให้ทุกคนทราบและรับรู้ ในไม่ช้าหากถนนลำ�ลองพอวิ่งได้ทั้งปีเสร็จ ผมจะ
เข้าไปดูการปรับปรุงอีกหลายครั้ง ผมคงจะเสนอให้เป็นถนนแห่งการรักษ์ป่า คงวัฒนธรรมชนเผ่า พักแรมริมน้ำ�ตื่น และอาบน้ำ�แร่ บ่อน้ำ�ร้อนเพื่อ
สุขภาพแห่งใหม่ วันนั้น ผมนั่ง ฮ. ลงพื้นที่ ต.แม่ตื่น แม่ระมาด ทัศนวิสัยอากาศไม่ดีเลยครับ หมอกควันไฟจากการเผาป่าทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
ลอยคลุมยอดเขาเป็นวงกว้างมาก อยากให้ทุกคนช่วยกันครับ ดูแลป่าด้วยกันอย่าเผา หากเกิดที่ใดช่วยกันดับ ช่วยกันรายงานที่บ้านกำ�นัน หน่วยงาน
ราชการต่างๆในพื้นที่ ที่อยู่ใกล้สุด ช่วยกันนะครับ หน่วยงานราชการอย่านิ่งดูดายช่วยกันเถอะครับ ควันไฟเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คนละไม้คนละมือ
ร่วมด้วยช่วยกัน บนเขาสูงฝากทุกท่านช่วยกันดูแล ขอบคุณทุกๆคนครับ
		
ในส่วนของกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเรายังคงเดินหน้าร่วมกันทำ�งานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานไปพร้อมๆกัน มี
ทั้งการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคความก้าวหน้าของหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น และภาคเอกชน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
จัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการ ผ่านระบบวีดที ศั น์ทางไกล ซึง่ มี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ศูนย์ด�ำ รงธรรม
จังหวัดตากสัญจร ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่ เมืองน้อง วันมาฆบูชาเวียนเทียนสองแผ่นดิน
แม่สอด-เมียวดี สรุปการเตรียมจัดตาดเซยอง สองแผ่นดิน ที่แม่สอด ทุกวันพุธ
เริ่มวันพุธที่ 11มีนาคม 2558 ณ ลานหน้าอาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมา สืบทอดมาอย่าง
ยาวนาน. ประชาชนเดินทางไปมาหากันตลอด. แต่สิ่งหนึ่งต้องยอมรับว่าพุทธศาสนา ของเมียนมา เข้มมากคนเข้าวัดยังกับศูนย์การค้า อยากให้คนไทยทุกคนเอาศาสนา
มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เสียสละเท่าที่จะทำ�ได้ เมืองตากเราเล่าขานว่าเป็นเมืองสี่มหาราชนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเมืองตาก
เราคือตาก ที่ประกอบด้วยเก้าอำ�เภอครับ อย่าลืมนะครับ วันนี้ที่ ชั้น 3 อาคารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ปฏิบัติงานอยู่ หากท่านต้องการทราบข้อมูลหรือติดต่องานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปติดต่อได้นะครับ หรือ ทางโทรศัพท์ /
โทรสาร สามารถติดต่อได้ที่ 055-532263 ด้วยความขอบคุณครับ

ปฏิทินกิจกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
-

9 มี.ค 2558
11 มี.ค. 2558
11 มี.ค. 2558
13 มี.ค. 2558
9-10 มี.ค. 2558

เปิดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำ�งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
การจัดงานครั้งแรก ตาดเซยอง สองแผ่นดิน (ตลาดนัดชายแดน)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง .”พลังเครือข่ายสร้างธุรกิจสู่ความสำ�เร็จ”
ประชุมรับทราบแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จาก นายอำ�เภอ ผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ในพื้นที่

ที่ปรึกษา

นายสมชัยฐ์
หทยะตันย์ติ
พลตรี การุณ
ขุนสูงเนิน
พลตรี นพพร
เรือนจันทร์
นายมนตรี
ชนะชัยวิบูลวัฒน์
พล.ต.ต. จิระวัฒน์ ทิพยจันทร์
นายสมศักดิ์
คะวีรัตน์
นายชัยวัฒน์
วิทิตธรรมวงศ์

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก
ผู้บัญชาการกองกำ�ลังนเรศวร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดตาก
ประธานหอการค้าจังหวัดตาก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บรรณาธิการ
นายสมชัยฐ์

คณะทำ�งาน

หทยะตันย์ติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายไพโรจน์ แก้วแดง
หัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดตาก
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ปลัดจังหวัดตาก
นางระพีพร มีสอาด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
นายอัศวิน
พินิจวงษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งในจังหวัดตาก

สำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
สรุปความก้าวหน้าคณะทำ�งานขับเคลือ
่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครัง้ ที่ 5

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมติดตามความก้าวหน้าและปัญหา
อุปสรรคในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 5/2558 และประชุมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ข้อสั่งการสำ�คัญโดยสรุป ดังนี้
1.ให้จดั ตัง้ ศูนย์ด�ำ รงธรรม สาขาแม่สอด และจัดทำ� ศูนย์ด�ำ รงธรรมสัญจร ในพืน้ ที่ 5 อำ�เภอชายแดน รวมถึง ผูป้ ระสานงาน
ไฟป่าและภัยแล้ง เพื่อให้การดำ�เนินของสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการ
ดำ�เนินงานตาม พ.ร.บ.การอำ�นวยความสะดวก
2.การสนับสนุนอัตรากำ�ลังบุคลากรของหน่วยงาน ขอให้สรุปส่งให้ สำ�นักงานจังหวัดตาก ภายใน 20 มีนาคม 2558
3.การจัดกิจกรรม “มหาสงกรานต์ sister city” โดยมอบหมายให้ เทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้ดำ�เนินการ
4.เชิญนายอำ�เภอ ผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.พบพระเพื่อประชุม
รับทราบแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของพื้นที่ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2558
ในการนี้ คณะทำ�งานฯแต่ละด้านได้รายงานผลการดำ�เนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1.ด้านขอบเขตพื้นที่ โยธาธิการและผังเมือง รับทราบเรื่องการพิจารณาหาพื้นที่ 1000 ไร่ ในพื้นที่ป่ามติ ครม. เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่เพื่อทำ�การศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ผวจ. มอบหมายให้ ทรัพยากรธรรมชาติฯ
จ.ตาก และปลัดจังหวัดตาก. ตั้งคณะทำ�งานพิจารณาเรื่องการใช้ที่ดิน 1000 ไร่ ดังกล่าวรวมถึงได้มีการเสนอให้ใช้พื้นที่สวน
ป่าหลัง ม.ราชภัฎกำ�แพงเพชร แม่สอด เนื้อที่ 1400 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์ราชการ แต่จะต้องชดเชยค่าปลูกป่าให้แก่กรมป่าไม้
2.ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง จัดหางานจังหวัดตาก ได้เตรียมการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ได้จัดประชุม
workshop โดยเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา โดย สำ�นักงานสาธารณสุข จ.ตาก. เสนอให้มีการตั้งกองทุนประกันสุขภาพ
ในพื้นที่ SEZ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้ความเข้มงวดในการดูแลปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
3.ด้านสิทธิประโยชน์ จะได้มีการเสนอให้ บสย. มาประจำ�ที่ ศูนย์ OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเมื่อ BOI
พิจารณากิจการเป้าหมายแล้วเสร็จจะได้มีการชี้แจงนักลงทุน ผู้ประกอบการ ทราบต่อไป และได้สั่งการให้ เกษตรจังหวัด
พิจารณาเสนอ การจัดทำ� contact farming ให้ เกษตรกรในการให้สิทธิประโยชน์ด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดน
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การประปาส่วนภูมิภาค แม่สอด รายงานการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ� ใน อ.แม่สอด โดยขอใช้พื้นที่ป่ามติ ครม.
700 ไร่ เพื่อใช้จัดทำ�อ่างเก็บน้ำ� ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ ปลัด จ. และ ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ. ร่วมพิจารณาการขอใช้
ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่ ต.แม่ตาว ซึ่งยังไม่สามารถดำ�เนินการจัดซื้อที่ดินได้ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงกว่าที่ได้ทำ�การประเมินไว้
ด้านอ่างเก็บน้ำ�ห้วยแม่สอดตอนบน กรมชลประทานได้จัดเตรียมงบประมาณไว้พร้อมแล้ว จึงเสนอให้ การประปาส่วนภูมิภาค
แม่สอด ตั้งงบประมาณในการตั้งสถานีจ่ายน้ำ�ได้
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกระทรงมหาดไทย โดยไม่มีปัญหาในการจัดเตรียมสถานที่แต่อย่างใด
- ทางหลวงชนบท จ.ตาก เสนอให้มีการของบประมาณในการปรับปรุงถนนซึ่งอยู่ในความดูแลของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้พิจารณาปรับปรุงถนนเชื่อมต่อบริเวณท่าข้ามต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร
5.ด้านการส่งเสริมอาชีพ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้มีการส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนในพื้นที่สูง
6.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ตาก ได้เตรียมการและพื้นที่เพื่อ
บริหารจัดการขยะ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากแล้ว

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตากแนวทางการปรับตัวและพฤติกรรมของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้สัมภาษณ์ ดร.ภญ.ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง
“แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาและการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่งของไทย และพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ในประเด็นต่างๆดังนี้
1.พฤติกรรมการซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีก/ค้าส่งในอำ�เภอแม่สอด
2.ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่ง
3.แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา และปรับตัวของธุรกิจการค้าปลีก/
ค้าส่ง ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก
ชั้น 4

SISTER CITY

(แม่สอด - เมียวดี)

กิจกรรมงานสัปดาห์มาฆบูชาสองแผ่นดิน
แม่สอด – เมียวดี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558เวลา 18.00 น.นายสมชัยฐ์
หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆประจำ�จังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
สัปดาห์ มาฆบูชา ส่งเสริมสัมพันธไมตรีประเทศอาเซียน
ในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นการ
สานสัมพันธ์บ้านพี่ เมืองน้องSister city ณ วัดเจดีย์ทอง
จังหวัดเมียวดี ในการนีไ้ ด้รบั เกียรติจาก มิสเตอร์ ลวิน โก อู
(Mr.lwin Ko Oo) ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ร่วมเป็น
ประธานในพิธี

วารสารสำ�นักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผวจ.ตาก เปิดตัว ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุข
สู่ประชาชน

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า
เพื่อเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจังหวัดตากเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกพืน้ ที่ จังหวัด
ตากจึงได้จัดรถตู้ “ศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตากสัญจร คืนความสุขสู่
ประชาชน” มีเจ้าหน้าที่ประจำ�รถและออกรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�แก่ประชาชนทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบางพื้นที่
ซึ่งอาจอยู่ในที่ห่างไกล หรือเป็นที่ชุมชนต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะทำ�ให้
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องขัดข้อง เดือดร้อนต่างๆผ่านศูนย์ดำ�รงธรรม
สัญจร คืนความสุขสู่ประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดได้กำ�หนดให้สำ�นักงาน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัดตาก
ส่วนแยกที่แม่สอด อีกแห่ง
หนึง่ ด้วย เริม่ บริการประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558
เป็นต้นไป

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านสิทธิประโยชน์ OSS
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ศูนย์ OSS ด้านสิทธิประโยชน์มี
นักลงทุนมาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้ประกอบการ
จะดำ�เนินกิจการผลิตน้ำ�มันปาล์มดิบ ใช้วัตถุดิบปาล์มจากแหล่งปลูก
อำ�เภอพบพระเป็นหลัก โรงงานตั้งที่ตำ�บลแม่กึ้ดสามท่า เงินลงทุน
ประมาณ 10-15 ล้านบาท และในอนาคตจะต่อยอดเป็นโรงงาน
ผลิตน้ำ�มันพืช เจ้าหน้าที่ได้อธิบายสิทธิประโยชน์เบื้องต้น กรณีที่เป็น
กิจการที่ตั้งใหม่ หรือกิจการที่ขยาย ตามประกาศ BOI 4/2557
รวมถึงหลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ และขั้นตอนการขอรับการส่ง
เสริม ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ประกอบการว่าหากประเภทกิจการของท่านเป็น
กิจการเป้าหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง แต่ ณ ขณะนี้ขอ
ให้รอการพิจารณากำ�หนดรายละเอียดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินการในขั้นตอนของการพิจารณา
และรอประกาศใช้ และเมื่อประเภทและรายละเอียดของกิจการเป้า
หมายประกาศใช้แล้ว ศูนย์ OSS ตาก จะจัดประชุมบรรยายชี้แจง
และ เชิญผู้ประกอบการ นักลงทุนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ประจำ�ศูนย์ ยังได้แจ้งนักลงทุนรายนี้ว่าหากต้องการ
ข้อมูล ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดตั้งกิจการ ศูนย์ OSS ยินดีประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนัดหมายให้พบกัน ซึ่ง
พาณิชย์จังหวัด และพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ได้แนะนำ�ข้อมูลในเบื้องต้นบ้างแล้ว

