
Hello Everyone



ท่ีมาและความส าคญั

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ "เขตเศรษฐกจิพเิศษของประเทศไทย"

ดา้นแรงงาน สาธารณสุข



 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
คอืการทีบ่รษิทัทีต่ ัง้อยู่ในต่างประเทศหรอืประเทศทีจ่ะมาลงทุน (Source 
Countries) ตอ้งการมาลงทุนทาํธุรกจิในประเทศไทยหรอืประเทศทีร่บัการลงทุน 
(Host Countries) เพือ่สรา้งผล กาํไร สง่กลบัไปยงับรษิทัในประเทศ



History
ความเป็นมาของการจดัตัง้

ความเป็นมาของการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ตามทีค่ณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) โดยมุง่เน้นการสง่เสรมิการคา้ชายแดนผา่นการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ โดยมคีาํสัง่ ที ่72/2557 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ลงวนัที ่19 มถุินายน 
2557 (กนพ.) โดยทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหพ้ืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพเหมาะสมในการจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะแรกของ
ไทยใน 5 พืน้ทีช่ายแดน รวมถงึพืน้ทีอ่าํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก

เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการจดัตัง้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตากไดด้าํเนินการ ดงัน้ี
1) จดัทาํแผนแมบ่ทเพือ่ศกึษาความเหมาะสมในการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก 

2) การนําระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ. 2556 มาใชร้ว่มกบัอาํนาจหน้าทีท่ีม่อียูเ่ดมิ
3) จดัทาํประชาพจิารณ์และรว่มรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที ่3 อาํเภอ



1) อําเภอแมส่อด ในพืน้ที ่8 ตําบล ดงันี้
1.1) ตําบลแมส่อด
1.2) ตําบลแมต่าว
1.3) ตําบลท่าสายลวด
1.4) ตําบลพระธาตุผาแดง
1.5) ตําบลแมก่าษา
1.6) ตําบลแมป่ะ
1.7) ตําบลแมกุ่
1.8) ตําบลมหาวนั

พืน้ทีเ่ป้าหมายรวม 8 ตําบลในอําเภอแมส่อด มพีืน้ที ่529,264 ไร ่เป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธิ ์32,234ไร ่คดิเป็น รอ้ยละ 25 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด

2) อําเภอพบพระ ในพืน้ที ่3 ตําบล ดงันี้
2.1) ตําบลพบพระ
2.2) ตําบลช่องแคบ
2.3) ตําบลวาเล่ย์

พืน้ทีเ่ป้าหมายรวม 3 ตําบลในอําเภอพบพระ มพีืน้ที ่261,961 ไร ่เป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธิ ์22,972 ไร ่คดิเป็น รอ้ยละ 9 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด

3) อําเภอแมร่ะมาด ในพืน้ที ่3 ตําบล ดงันี้
3.1) ตําบลแมจ่ะเรา
3.2) ตําบลแมร่ะมาด
3.3) ตําบลขะเนจือ้

พืน้ทีเ่ป้าหมายรวม 3 ตําบลในอําเภอแมร่ะมาด มพีืน้ที ่244,797 ไร ่เป็นพืน้ทีท่ีม่เีอกสารสทิธิ ์43,548 ไร ่คดิเป็น รอ้ยละ 18 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด
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SEZ Policy





























แรงงานข้ามชาติ ในเขต SEZ ทางรัฐและนายจ้างเห็น
แค ่เป็นเคร่ืองมือในกระบวกการผลิตเท่านัน้ 



Strengths and Weaknesses impact 
about SEZ

ข้อดี
1.ได้รับสทิธิในการเดินทางใน 3 อ าเภอ
2.ได้รับสทิธิในการเปลี่ยนนายจ้าง
อย่างอิสระมากขึน้
3.ได้รับความปลอดภยัมากขึน้ เช่น
ลดความเสี่ยงการเข้าเมืองผดิกฎหมาย เป็นต้น
4.แรงงานผู้สงูอายไุด้รับสทิธิในการอยู่อาศยั

ข้อเสีย
1.เดินทาง 3 อ าเภอได้ เฉพาะ เขตเศรษฐกิจพเิศษ
2.ค่าใช้จ่ายการท าธุรการฝ่ังพม่าท่ีไม่แน่นอน
3.การจ ากดัพืน้ท่ีฝ่ังพม่า เช่น คนท่ีจะเอกสารการจ้างงานตาม
ฤดกูาลต้องเป็นบคุคลในเมียวดีเท่านัน้ เป็นต้น
4.การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสิทธิการ
รักษาพยาบาลท่ียงัไม่มากพอ ท าให้แรงงานท่ีขึน้ทะเบียน
บางส่วนก็ไม่ทรายว่าตวัเองได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล
5.นายจ้างบางราย หนัไปท าเอกสารตวันี ้เพ่ือหลีกเล่ียงการขึน้
ประกนัสงัคม ทัง้ท่ีจ้างแรงงานเป็นรายปี

นโยบายการจ้างงานชายแดนตามมาตรา 64



แรงงานท่ีถือบตัร ม.64 ไม่สามารถไปได้ถกูต าบล
 แม่สอด  มี 10  ต ำบล 1. ต ำบลแม่สอด (Mae Sot) 2.ต ำบลแม่กุ (Mae Ku) 3. ต ำบลพะวอ (Phawo)   4. ต ำบลแม่ตำว (Mae Tao) 5. ต ำบลแม่กำษำ 

(Mae Kasa) 6. ต ำบลท่ำสำยลวด (Tha Sai Luat) 7. ต ำบลแม่ปะ (Mae Pa) 8. ต ำบลมหำวนั (Mahawan) 9. ต ำบลด่ำนแม่ละเมำ (Dan Mae Lamao) 
10. ต ำบลพระธำตุผำแดง (Phra That Pha Daeng) 

 พบพระ มี 5 ต ำบล   1. พบพระ (Phop Phra) 9 หมู่บำ้น    2. ช่องแคบ (Chong Khaep) 15 หมู่บำ้น    3. คีรีรำษฎร์ (Khiri Rat) 11 หมู่บำ้น
4. วำเล่ย์ (Wale) 7 หมู่บำ้น   5. รวมไทยพฒันำ (Ruam Thai Phatthana) 11 หมู่บำ้น

 แม่ระมำด 6 ต ำบล    1. แม่ระมำด (Mae Ramat)   2. แม่จะเรำ (Mae Charao)   3. ขะเนจ้ือ (Khane Chue)  4. แม่ต่ืน (Mae Tuen)
5. สำมหม่ืน (Sam Muen)  6. พระธำตุ (Phra That)



คา่ใช้จ่าย การบตัร ม.64 
 เอกสำร ตอ้งมี 1. บตัรประชำชนพม่ำ และทะเบียนบำ้นพม่ำ ภูมิล ำเนำเมียวดี 2. รูปถ่ำย 1 น้ิว 6 ใบพ้ืนหลงัสีฟ้ำ และ

หนงัสือเดินทำง(border pass ) มีอำย ุ1 ปี เอกสำรนำยจำ้ง ใบโควตำจำ้งแรงงำน Name Lists 

 ขั้นตอนด ำเนินกำร ใหน้ำยจำ้งแจง้ขอโควตำและรำยช่ือท่ีกรมจดัหำงำน  ทำงจดัหำงำนท ำหนงัสือรับรองกำรจำ้ง
งำนแจง้ไปท่ีตรวจคนเขำ้เมือง ลงตรำวีซ่ำ  30 วนั ไม่ค่ำใชจ่้ำยฝ่ังไทย

 ไปโรงพยำบำลแม่สอด มี ค่ำตรวจสุขภำพคร้ังละ 500 บำท คุม้ครอง 1 ปี  ส่วนบตัรประกนั 3 เดือน 500 บำท 6 
เดือน 900 บำท 1 ปี 1600 บำท  เลือกเอำแบบไหน 

 ไปท่ีจดัหำงำนแม่สอด ค่ำยืน่ค  ำขอ 100 บำท ใบอนุญำต 225 บำท รวม เป็น 325 บำท ส ำหรับ 3 เดือนเท่ำนั้น  

 ต่ออำยอีุก 3 เดือน มีค่ำใชจ่้ำย 825 บำท คือ ประกนัสุขภำพ 3 เดือน 500 บำท ค่ำค่ำยืน่ค  ำขอ 100 บำท ใบอนุญำต 
225 บำท ของจดัหำงำน แค่นั้น

 ท ำบตัรผำ่นแดนชัว่ครำวอยูไ่ด ้7 วนั 6 คืน พกัท่ีไหนกไ็ดใ้นแม่สอดแต่ท ำงำนไม่ได้



กำรใหค้วำมจริงใจ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ กำรให้
เกียรติ และกำรเคำรพศกัด์ิศรีของแรงงำนขำ้ม
ชำติ  เป็นพื้นฐำนท่ีส ำคญัของกำรสร้ำงเขต
เศรษฐกิจ



Thank you


