
1 



www.themegallery.com 



จังหวัดตาก   ต้ังอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  
พื้นที่  16,408 ตารางกิโลเมตร (ใหญ่อันดับ 4 ของ
ประเทศ)  
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 426 กิโลเมตร 
 มี 9 อ าเภอ 
มีอาณาเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด และ 1 ประเทศคือ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีพรหมแดนติดต่อ
ยาวประมาณ 542 กม. โดยมีแม่น้ าเมยเป็นเส้นแบ่งเขต
แดนตามธรรมชาติ 





เป็นพื้นที่ชายแดนที่มียอดการส่งออกมากกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท 
เป็นพื้นท่ีจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทย ติดกับประเทศเมียนมาเชื่อมโยงไปยังภูมิภาค และ
เป็นศูนย์กลางทางการค้าสู่อาเซียน และยุโรป 

เป็นพื้นที่มีเครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีแรงงานเข้มข้น 
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EAST  WEST ECONOMICS CORRIDOR (EWEC)  

North South Economic Corridor: NSEC  
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    ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  วันที่ 19 มกราคม 2558 



เป้าหมายการพฒันาของจงัหวดั 
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี 

และการทอ่งเทีย่ว การลงทนุในพืน้ทีเ่พิม่ข ึน้”  



วสิยัทศันจ์งัหวดัตาก 

“เมอืงนา่อยู ่ประตกูารคา้ชายแดน”  



ประเด็นยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั 



จดุเนน้การพฒันาจงัหวดั 
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ศูนย์อ ำนวยกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ปีท่ีแล้วเสร็จ โครงการ 
ถนน / สะพาน 2562 

(พ.ค.) 
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12  สายตาก – แม่สอด  

แล้วเสร็จ : ตอนที่ 1-3 
2562 : ตอนที่ 4 ผลงาน 72.21 % 

2562 
(แผนเปิดใช้

งาน เม.ย.62) 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130  และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2  พร้อมโครงข่าย
แล้วเสร็จ : สะพานข้ามแม่น้ าเมย แห่งที่ 2 

ถนน ฝั่งไทย : 100% 
       ฝั่งเมียนมา  : 100% 
Border Control Facility (BCF) : ฝั่งไทย  100 % ฝั่งเมียนมา 100 %         

2562 
(ม.ิย.) 

 

โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 ง3 ค1 และ ค2 ผังเมืองรวม เมืองแม่สอด (ทช.) 
ผลงานท้ังโครงการ 38 % 
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ศูนย์อ ำนวยกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ปีที่แล้ว
เสร็จ 

โครงการ 

ด่านศุลกากร 2563 
(ส.ค.) 

โครงการก่อสร้างดา่นศลุกากรแม่สอด แห่งที่ 2  (งบประมาณ 393.2 ล้านบาท) ลงนามสัญญาจ้าง
เมื่อ ส.ค. 61 และเริ่มด าเนินการก่อสร้างแล้ว ผลการด าเนินงาน 12 % 

ท่าอากาศยานแม่สอด 2563 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด  
โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ักผู้โดยสารหลังใหม ่: ผลงาน  100 % 
โครงการก่อสร้างทางวิ่ง ลานจอดอากาศยาน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม ผลงาน  100 % 
จัดซื้อที่ดินและชดเชยสิ่งปลกูสร้าง พืชผล จ านวน 328 ไร ่จัดซื้อแล้ว 210 ไร่ (65%) เหลือ

ท่ีดินอีก 21 แปลง 12 ราย เนื้อท่ีประมาณ 118 ไร่ 
งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขนาด 45 x 2,100 เมตร ผลงาน 11.38 % 
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ศูนย์อ ำนวยกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

โครงสร้างพื้นฐาน 
ปีที่แล้ว
เสร็จ 

โครงการ 

ไฟฟ้า 
รองรับการผลิตจาก  
100.3 เมกกะวัตต์  

(ปี 2560)  
เป็น 225 เมกกะวัตต์  

(ปี 2567) 

2562 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการจดัตัง้พื้นทีพ่ัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษตาก 
2562 : โครงการก่อสร้างสถานไีฟฟา้แม่สอด 2  

                 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ 22.46  
2562 : โครงการก่อสร้างสถานไีฟฟา้แม่สอด 3 รอการส่งมอบท่ีดินจาก กนอ. 

ประปา 
รองรับการผลิตจาก 
35,000 ลบ.ม./วัน   

(ปี 2560)  
เป็น 78,240 ลบ.ม./

วัน  (ปี 2561) 

2561 - โครงการปรับปรุง ขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อ.แม่สอด – อ.แม่ระมาด : 
ผลงาน 96.5 % 

- โครงการรองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก่อสร้างระบบโมบาย
แพลนท์ (Mobile Plant) : ผลงาน 100 % 

- โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภมูิภาคสาขาแม่สอด ระยะที่ 2 : ผลงาน 100 % 

ศูนย์กระจายสินค้า 
(กรมการขนส่งทางบก) 

2564 2564 :  โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
   ออกแบบและก าหนดพื้นที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ 1,132.79 ล้าน
บาท 
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก BOI 

     กิจการประเภท เสื้อผ้าส าเร็จรูป กางเกงยีนส์ ถุงเท้า 
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลการเกษตร - รถยนต์สามล้อ
บรรทุก-รถกึ่งพ่วง – ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และคอนเทนเนอร์ 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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- ย่ืนค าขอ 34 โครงการ  
- อนุมัติการส่งเสริมฯ 28 โครงการ เงินลงทุน 3,838 ลบ. 
- อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 โครงการ เงินลงทุน 19.49 ลบ.  

สถานภาพการด าเนินการของกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม 
       1. ด าเนินกิจการแล้ว 18    บริษัท 
       2. ยังไม่เร่ิมด าเนินกิจการ  5    บริษัท 
       3. ไม่ด าเนินกิจการแล้ว    2     บริษัท 
       4. ยกเลิกค าขอ              3     บริษัท 
                รวม                28     บริษัท 



TAK 

SEZ TAK 494 9,066 47,512 

738 20,221 51,613 

โรงงาน แรงงาน เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

42% 
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14% 

11% 
10% 

ตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปและสิ่ง
ทอ 

ดูดทราย 

ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  

ประกอบชิ้นส่วนส าหรับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ปี 2557 – 2561) 

63% 

ประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับ 
ที่มีการขออนุญาตฯ ในเขต SEZ TAK 

ปี 
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เงินลงทุน (ล้านบาท)  404 482 680 430 452
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จ านวนโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ 
ในเขต SEZ TAK 



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
บริษัทจ ากัด 245.25 351.70 227.15 323.15
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 67.45 94.35 159.50 117.35
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ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ปี 2558 – 2561 (พ.ย.)) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
บริษัทจ ากัด 88 113 100 112
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 61 73 115 91
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ข้อมูลนิติบุคคลตั้งใหม่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 

ปัจจุบัน (ม.ค. 62): บจก.  327  แห่ง  หจก. 362 แห่ง  ปัจจุบัน (ม.ค. 62):   บจก. 1,357.25 ลบ.  หจก. 466.55 ลบ.  



การจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อปรับปรุงประกาศ มท. 

      อปท. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ท้ังหมด 19 
แห่ง 

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 15 แห่ง  
• อปท. แก้ไขแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักเลขาธิการ 

ครม. 3 แห่ง (ทต.ท่าสายลวด, ทต.แม่ตาว,อบต.แม่กุ) 

  ด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญตัิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้ว 18 แห่ง 
 ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท า 1 แห่ง (ทต.แม่จะเรา) 



ศูนย์อ ำนวยกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

- มีการจัดตั้งศนูย์แรกรับเข้าท างาน และ
สิ้นสุดการจา้งจังหวัดตาก 

- มีการจัดตั้งศนูย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความ
มั่นคงจังหวัดตาก (OSS) 
- จุดบริการร่วม รพ.แม่สอด  
-  ตมจ.ตาก 

-  มีการจัดตั้งส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตาก แห่งที่ 2  
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด 

การขับเคลื่อนในพื้นที ่

•  มีการย่ืนขอรับใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวในจังหวัด
ตาก จ านวนทั้งสิ้น  

61,869 คน 
•  มีการจ้างคนต่างด้าวท างานในลักษณะช่ัวคราวหรือตามฤดูกาล 
ตามมาตรา  
64 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่าง
ด้าว 

 พ.ศ. 2560 จ านวน 23,272 คน 

  ผลการด าเนินงาน 
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• สนง.พาณิชย์ จ.ตาก 
• หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ตาก 
• สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
• ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
• ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
•  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนทีต่าก 

ศูนย์อ ำนวยกำรเพื่อกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก 

เว็บไซต์เพื่อบริการนักลงทุน 
Tak Special Economic Development Information Center  

(www.taksezic.com) 
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