


เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

การปฏริปูประเทศไทยใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานทีท่นัสมยั

10 อตุสากรรมเป้าหมาย

วถิชีวีติแบบใหม:่ 

ครอบคลมุไปถงึ: 

การพฒันาพืน้ทีเ่ขตพฒันา

พเิศษภาคตะวนัออก

3 จงัหวดัภาคตะวนัออก

สู่

การเชือ่มโยงทีย่ ิง่ใหญ่
กลุม่ประเทศ CLMV อาเซยีน

เสน้ทางสายไหมศตวรรษที ่21
(One Belt One Road)

โครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ

โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั

ปรบั 5 อตุสาหกรรมเป้าหมายเดมิ (First S-curves)

เพิม่ 5 อตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (Second S-curves)

การทอ่งเทีย่ว

การพฒันาเมอืง

การศกึษา/ การดแูลสขุภาพ / สิง่แวดลอ้ม

ไฟฟ้า/การประปา/การพฒันาชุมชน



โครงการหลกัและแผนการลงทนุ 5 ปีแรก
โครงสรา้งพืน้ฐาน

1. รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ
รถไฟความเร็วสงูสายภาคตะวันออก| เมอืงการบนิทา่อาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา | ระบบขนสง่แบบไรร้อยตอ่

2. รถไฟรางคูเ่ชือ่ม 3 ทา่เรอื
ทา่เรอืแหลมฉบัง ระยะที ่3 | ทา่เรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3 | ทา่เรอืพาณชิยส์ตัหบี

3. ทางหลวงและมอเตอรเ์วย์

4. โครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั

อตุสากรรมเป้าหมาย

First S-Curve

• ยานยนตแ์หง่อนาคต

• อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

• การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ

• อาหารแหง่อนาคต

• การทอ่งเทีย่วระดบัโลก

Second S-Curve

• หุม่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

• อากาศยานและโลจสิตกิส์

• เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ

• การแพทย์

• ดจิทิลั

การทอ่งเทีย่ว

• เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

• เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd)

นวตักรรมและเทคโนโลยี

การพฒันาบคุคากรและการศกึษา



การลงทนุรวมท ัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน

ประมาณ 1.7 ลา้นลา้นบาท (49,900 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก



01
มอีงคก์รก ากบัดแูลอยา่งถาวร

02

03

• คณะกรรมการนโยบายโดย 
นายกรัฐมนตรเีป็นประธานและ
รัฐมนตร ี14 คน

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก

มกีระบวนการท างาน
อยา่งชดัเจน

• EIA/PPP/ผังเมอืง/OSS ฯลฯ
• เขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ
• สทิธปิระโยชน ์

(ภาษี/visa/work permit ฯลฯ)

กองทนุพฒันา “เขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก” โดย
ไมท่ ิง้ใครไวข้า้งหลงั
• แผนบรูณาการและงบประมาณ

เพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่

พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก



โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานหลกัของ EEC

รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 

สนามบนิจะเชือ่มทา่อากาศ

ยานดอนเมอืง สวุรรณภมู ิ

และ อูต่ะเภา เพือ่ความ

สะดวก ร่นระยะเวลาเดนิทาง 

และประหยัดคา่ใชจ้า่ย

รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ ทา่อากาศยาน

นานาชาตอิูต่ะเภา

จะสามารถรองรับ

ผูโ้ดยสารได ้

15-30-60 ลา้น

คนตอ่ปี

ทา่อากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา

รถไฟรางคูเ่ชือ่ม 3

ทา่เรอืจะเชือ่มตอ่

เขตอตุสาหกรรมทัว่

ประเทศไปยังทา่เรอื

หลกั 3 แหง่

เพิม่ขดี

ความสามารถใน

การจัดการวสัดุ

เหลวและกา๊ซ

ธรรมชาตใหร้อง

รับไดม้ากขึน้

รถไฟรางคูเ่ชือ่ม 3 ทา่เรอื สว่นตอ่ขยายจะยก

ก าลังการผลติเพือ่

รองรับคอนเทน

เนอร ์18 ลา้น 

TEU ตอ่ปีและ 3

ลา้นคันตอ่ปี

ทา่เรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 ทา่เรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่3

ศนูยซ์อ่มบ ารุงอากาศยานฯ

เป็นศนูยก์ลางทีท่นัสมัยส าหรับ

ซอ่มบ ารุงอากาศยาน ทีน่ีจ่ะเป็น

ศนูยซ์อ่มบ ารุงอากาศยานที่

ทนัสมัยทีส่ดุในภมูภิาคนี้
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รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ

ทา่อากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา

ศนูยซ์อ่มบ ารุงอากาศยานฯ

ทา่เรอืแหลมฉบงั ระยะที่ 3

ทา่เรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3
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ไดเ้อกชน
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ไดเ้อกชน

เซ็นสญัญา

เซ็นสญัญา

เซ็นสญัญา

เซ็นสญัญา

เซ็นสญัญา

โดย รฟท.

โดย ทร.

โดย บกท.

โดย กนอ.

โดย กทท.

ขอ้มลูเมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2561

MASTER TIMELINE ของโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานหลกั



54%

30% 16%

ในปี 2560, การลงทนุสว่นใหญ่
ใน อตุสาหกรรมเป้าหมายเป็น

การลงทนุใน EEC
อตุสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

อตุสาหกรรมอากาศยานและโลจสิตกิส์

อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ

อตุสาหกรรมการแพทย์

อตุสาหกรรมดจิทิัล

อตุสาหกรรมยานยนตแ์หง่อนาคต

อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ

อตุสาหกรรมอาหารแหง่อนาคต

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วระดับโลก

วจิัยและพัฒนา

ไฟฟ้าจากขยะ

ส านักงานใหญข่า้มประเทศ

บรษัิทการคา้ระหวา่งประเทศ

ขอ้มลูจาก: BOI

84%



รวมนคิมอตุสาหกรรมท ัง้หมด 31 แหง่ (113,000 ไร)่ ใน EEC

21 เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรม EEC

พืน้ทีป่ระกาศเขตสง่เสรมิ 86,775 ไร ่
พืน้ทีร่องรับการลงทนุใหม่ 28,666 ไร่

เงนิลงทนุ 1.31 ลา้นลา้นบาท

ประกาศเขตส่งเสริมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

12 เขต

8 เขต

1 เขต

Smart Park
เหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 1,4
เหมราชตะวนัออก(มาบตาพดุ)
อสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง)
เหมราชระยอง 36
อมตะซติี้
ซ ีพ ีระยอง

ยามาโตะอนิดสัทรสี ์

อมตะนคร 1-2
ป่ินทอง 1-5

เหมราชชลบรุ ี 1-2
เหมราชอสีเทริน์ซบีอรด์ 2-3

ท ีเอฟ ด ี2

21
เขต

ฉะเชิงเทรา

ชลบรีุ

ระยอง



ต้องการการสนับสนุน
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI

สามารถขอ
สิทธิประโยชน์ BOI

สถานทตูไทยในต่างประเทศ

ส านักงาน BOI ในต่างประเทศ

BOI
ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI
(บัตรส่งเสริมการลงทุน)

สิทธิประโยชน์ของหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กรมศลุกากร ตรวจคนเข้าเมือง

OSS อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกจิการ

A

B

C

โครงการทั่วไปตาม 
BOI

ก าหนดหลักเกณฑ์

โครงการซับซ้อน 
ใช้เทคโนโลยสีูง

ต้องการการสนับสนุน
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI

พิจารณา
ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ

เกณฑ์ 
EEC

ขัน้ตอนการขอสิทธิ
ประโยชน์ EEC

EEC

ชอ่งทางการตดิตอ่

ส าหรบัการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ที ่EEC



การทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงทางทะเล
- พัฒนาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วจาก
พัทยา – หวัหนิ/ปราณบรุ/ีระยอง และ 
พัทยา - เกาะกง

ยกระดบัการทอ่งทีย่วในพืน้ที ่EEC และเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วสูพ่ ืน้ทีโ่ดยรอบ

การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนแ์ละชุมชน
- สวนผลไมแ้ละผลติผลการเกษตร
- วถิชีวีติชมุชนทางบกและทางน ้า

กรรมการนโยบายได้อนุมัตร่ิางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ EEC เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

จันทบุรี

กรุงเทพมหานคร

สนามบิน
ดอนเมือง

สนามบิน
สุวรรณภูมิ ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

สนามบิน
อู่ตะเภา

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
- ศนูยส์ขุภาพ สปา
- เชือ่มโยง ปราณบรุ ีจันทบรุ ีตราด

ศนูยป์ระชุมนทิรรศการ
- ศนูยป์ระชมุพัทยา (PEACH)
- สวนนงนุช
- หอ้งประชมุโรงแรมใน 3 จังหวัด



กรรมการนโยบาย
ได้อนุมัติร่าง

แผนการพัฒนา
บุคลากร 

การศึกษา การ
วิจัย และ

เทคโนโลยีเม่ือ
วันที่ 22 

พฤศจิกายน 
2560



เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi)

ศนูยก์ลางการวจิยัและพฒันาเพือ่ภาคอุตสาหกรรม ศนูยก์ลางการวเิคราะหท์ดสอบ แหลง่รวมการถา่ยทอดเทคโนโลยี

แหลง่การพฒันาก าลงัคน แหลง่พฒันาคลสัเตอรน์วตักรรม แพลตฟอรม์เรง่รดัทีค่รอบคลมุ



เขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิติอล (EECd)

“ดจิิทัลพาร์คประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทางส าหรับ global players and world-class digital nomads เพื่อลงทุน-ท าธุรกิจ-เรียนรู้-เล่น”




