รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
------------------------1. โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าเมย แห่ง
ที่ 2 พร้อมโครงข่าย (เปิดใช้เมื่อ 30 ต.ค. 2562)
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก – แม่สอด
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานแม่สอด
- โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 1
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด
- โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท (สาย ง2-3, ค1-2)
- โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด (ขยายทางวิ่ง) จาก 1,500 เมตร เป็น 2,100 เมตร
1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการก่ อ สร้ า งด่ า นศุ ล กากรแม่ ส อด แห่ ง ที่ 2 (ผลการด้ า เนิ น งาน ร้ อ ยละ 44
แผนแล้วเสร็จ ก.ย. 65)
- โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 3 (รอการส่งมอบพืนที่จาก กนอ.)
- โครงการจัดท้าผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยกรมโยธาธิการและผังเมื อง
ได้ว่าจ้ างบริ ษัทที่ป รึ กษาด้าเนิ น การวางและจัดท้าผังเมืองรวมเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งปัจจุบัน
ด้าเนินการอยู่ในขันตอนการเสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา (ขันตอนที่ 4 จากทังหมด 8 ขันตอน)
1.3 โครงการที่มีแผนจะดาเนินการในอนาคต ประกอบด้วย
- โครงการจัดตังนิคมอุตสาหกรรม (พืนที่ 671 ไร่) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้ด้าเนินการออกแบบและจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และคาดว่าจะ
เริ่มก่อสร้างในปี 2565 (งบประมาณทังสิน 858 ล้านบาท)
- สถานีขนส่งสินค้า โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด้าเนินการ
ส้ารวจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงจ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งชายแดน (ภาคเหนือ) ในพืนที่ จ.ตาก
และ จ.เชียงราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนต้าแหน่งที่ตังในการเชื่อมโยงกับระบบราง (งบประมาณทังสิน
15.04 ล้านบาท)
- โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ แม่สอด – ตาก – ก้าแพงเพชร – นครสวรรค์ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ
- การก่อสร้างถนนผังเมืองรวมเมืองแม่สอด (กรมทางหลวงชนบท) สาย ค2-1 และ ค2-2
ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด ปัจจุบันอยู่ระหว่างขันตอนการเวนคืน

-22. ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
2.1 การลงทุน ที่ได้รั บ การส่ งเสริ มจากส้ า นั กงานคณะกรรมการส่ งเสริม การลงทุน (สกท.) (BOI)
และด้าเนินการลงทุนแล้ว 22 โครงการ ทุนจดทะเบียน 1,823 ล้านบาท จากโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนทังหมด 39 โครงการ ทุนจดทะเบียน 4,802.27 ล้านบาท

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม อาทิ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกายและสิ่งทอ ผลิตไฟฟ้า
และไอน้ าจากพลั งงานหมุน เวีย น ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กส้าหรับสิ นค้าอุปโภค ผลิ ตกระเป๋าหรือรองเท้า
หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม

2.2 โรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ยังประกอบกิจการอยู่)
มีจ้านวน 310 แห่ง มูลค่าการลงทุน 10,626 ล้านบาท มีประเภทกิจการ อาทิ ตัดเย็บเสือผ้าส้าเร็จรูป ดูดทราย
ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น

-32.3 การจั ดตังธุร กิจใหม่ สะสม ปี 2558 - 2564 มี จ้านวน 1,255 ราย มูล ค่าทุนจดทะเบียนรวม
2,919.9 ล้านบาท
การจัดตังธุรกิจใหม่ ประจ้าเดือนธันวาคม 2564 มี จ้านวน 20 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 42.55
ล้านบาท
2.4 การจัดตังเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บ นทั่ว ไป และโรงพักสินค้า ที่มั่นคง ในเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก มีจ้านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 110 ล้านบาท ซึ่งขอรับสิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากร
2.5 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
แห่งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2564 มีมูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่านศุลกากรแม่สอดมีอัตรา
เพิ่มขึนเฉลี่ยร้อยละ 8.86 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2564 ด่านศุลกากรแม่สอด มีมูลค่าการค้ารวม 107,485 ล้านบาท
จ้าแนกเป็นมูลค่าการส่งออก 84,603 ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้า 22,882 ล้านบาท

มูลค่าการค้ารวมประจ้าเดือนธันวาคม 2564 มีมูลค่า 10,049 ล้านบาท จ้าแนกเป็นมูลค่าการส่งออก
8,730 ล้านบาท และมูลค่าการน้าเข้า 1,318 ล้านบาท
- สินค้าส่งออกจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ เม็ดพลาสติก โทรศัพท์มือถือ
พร้อมอุปกรณ์ น้ามันดีเซล ยารักษาโรค น้ามันเบนซิน
- สินค้าน้าเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เมล็ดข้าวโพดบด (Form D) เศษเหล็กเก่า
ใช้แล้ว พริกแห้ง (Form D) ถั่วเขียวผิวด้า-ผิวมัน (Form D) เมล็ดถั่วลิสง (Form D)

-43. การจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ
แปลงที่ 1 เนือที่ 1,067 ไร่ ครม. มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบผล
การคัดเลือกให้กิจการร่วมค้า ไอซีบี ตาก อินดัสเทรียล พาร์ค เป็นผู้ได้รับสิทธิพัฒนาพืนที่ และต่อมา ครม.
มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 เห็นชอบให้บริษัทดังกล่าวขยายเวลาในการลงนามสัญญาออกไปอีก 30 วัน นับจาก
วันที่ ครม.เห็นชอบ แต่บริษัทดังกล่าวก็ยังไม่ด้าเนินการช้าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า และลงนาม
สัญญา กรมธนารักษ์ จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสรรหาผู้ลงทุนรายใหม่ต่อไป
แปลงที่ 2 เนือที่ 671 ไร่ กรมธนารักษ์จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่าพืนที่
โดยปัจจุบันได้ออกแบบนิคมอุตสาหกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มด้า เนินการก่อสร้างได้ในปี
พ.ศ. 2565

4. แรงงานต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทางาน
- จ้านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ ยื่นขอรับใบอนุญาตท้างานของแรงงานต่างด้าวใน
จังหวัดตาก จ้านวน 35,011 คน
- จ้านวนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ ท้างานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล ตาม
มาตรา 64 ของพระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จ้านวน 4,758 คน

-55. ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
- ความเคลื่อนไหวของผู้ลงทุนที่มาติดต่อประสานงานกับศูนย์ OSS-SEZ ตาก ปี 2558 – 2565 มี
จ้านวนรวม 174 ราย
- จ้านวนคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ OSS-SEZ ตาก ปี 2558 – 2565 มีจ้านวน 182 คณะ

6. กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดตาก
การคณะกรรมการนโยบายการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (กพศ.) ครั งที่ 1/2564 เมื่ อ วั น ที่
21 พฤษภาคม 2564 มีมติมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พิจารณาจัดตังกลไกการ
บริหารจัดการในระดับพืนที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคส่วนในพืนที่
จั ง หวั ด ตากจึ ง มี ค้ า สั่ ง จั ง หวั ด ตาก ที่ 3511/2564 ลงวั น ที่ 22 กั น ยายน 2564 แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตาก โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตากเป็ น ประธาน
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตาก (ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย) เป็ น รองประธานกรรมการ มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส้านักงานจังหวัดตาก เป็นกรรมการและเลขานุการ
เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาให้เป็น ไปตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้ องกับความต้องการของภาคส่วน
ในพืนที่
(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)
-----------------------------------ศูนย์อานวยการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
สานักงานจังหวัดตาก
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