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การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.)

ปี 2560 ปี 2560

ครั้งที่ 1/2560 
5 เมษายน 2560

ครั้งที่ 2/2560 
6 กรกฏาคม 2560

ครั้งที่ 3/2560 
22 พฤศจกิายน 2560

1.	 เหน็ชอบกรอบแผนการพัฒนาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	ซึง่ประกอบไปด้วย	8	แผนงาน		
		 ดังนี้	
	 1.1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	 1.2	การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	-	ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่อง
	 1.3	การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
	 1.4	การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
	 1.5	การพัฒนาศูนย์กลางการเงิน
	 1.6	การพัฒนาบุคลากร	การศึกษา	การวิจัย	และเทคโนโลยี
	 1.7	การพัฒนาเมืองใหม่	ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง
	 1.8	การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

2.	เห็นชอบการตั้งคณะอนุกรรมการ	จ�านวน	10	คณะ

3.	เห็นชอบประกาศให้พื้นท่ี	6,500	ไร่	บริเวณสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	เป็น	“เขตส่งเสริม
	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	:	เมืองการบินภาคตะวันออก	หรือ	(Special	EEC	Zone	
	 :	Eastern	Airport	City)”

4.	เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม	โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	เร่งท�าการศกึษาระบบราง
	 เพื่อให้มีแนวทางรถไฟความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมโยง	3	สนามบิน	ให้แล้วเสร็จภายใน	1	เดือน

5.	เห็นชอบหลักการในการจัดท�าข้อเสนอกรอบขั้นตอนการเร่งรัดอนุมัติโครงการร่วมทุน
	 ระหว่างรัฐและเอกชนในพื้นที่	อีอีซี	(PPP	EEC	Track)	และการด�าเนินการในรายละเอียดอื่นๆ		
	 ที่จ�าเป็น

6.	เห็นชอบการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
	 ระยอง	โดยแบ่งเป็น	2	นวัตกรรมหลัก	ได้แก่
	 6.1	Digital	Economy
	 6.2	Bio	Economy

7.	เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

8.	เห็นชอบแนวทางการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา	ให้เป็นเมืองใหม่ที่ทันสมัย	และเป็นเมืองอัจฉริยะ

1.	เห็นชอบหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และกระบวนการการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชน
	 เป็นผู้ลงทุนในโครงการส�าคัญของ	อีอีซี	ตามข้อ	12/2	ของค�าสั่ง	คสช.	ที่	28/2560	ลงวันที่	
	 26	พฤษภาคม	2560

2.	เห็นชอบโครงการ	EEC	Project	List	จ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่
	 2.1	โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
	 2.2	โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน
	 2.3	โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ระยะที่	3
	 2.4	โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	3

3.	เหน็ชอบประกาศ	“เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก	หรอื	Eastern	Economic	
	 Corridor	of	Innovation	(EECi)”	เป็นเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

4.	เห็นชอบประกาศ	“เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	(EECd)”	เป็นเขตส่งเสริม
	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

1.	เห็นชอบโครงการศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานอู่ตะเภา	(TG	MRO	Campus)	และเขตส่งเสริม
	 อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	(EECd)	เป็นโครงการใน	EEC	Project	List

2.	เห็นชอบการเพิ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่	11

3.	เหน็ชอบประกาศนิคมอุตสาหกรรม	Smart	Park	และนิคมฯ	เหมราช	อีสเทิร์นซีบอร์ด	4	ระยอง		
	 เป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

4.	เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร	การศึกษา	การวิจัย	และเทคโนโลยี
	 (พ.ศ.	2560-2564)

5.	เหน็ชอบโครงการระยะเร่งด่วนท่ีมีความจ�าเป็น	จ�านวน	19	โครงการ	กรอบวงเงนิ	861.02	ล้านบาท

สรุปสาระส�าคัญ สรุปสาระส�าคัญ
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ปี 2561 ปี 2561

ครั้งที่ 1/2561  
1 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 2/2561 
26 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 3/2561 
18 เมษายน  2561

1.	เห็นชอบก�าหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมทั้ง	19	แห่ง	พื้นที่	26,366	ไร่	ดังนี้
	 1.1	ระยอง	ประกอบด้วย
	 	 (1)	นิคมฯ	ระยอง	36
	 	 (2)	นิคมฯ	อีสเทิร์นซีบอร์ด
	 	 (3)	นิคมฯ	เหมราชตะวันออก
	 	 (4)	นิคมฯ	เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	
	 	 (5)	นิคมฯ	อมตะซิตี้
	 	 (6)	นิคมฯ		ซี.พี.
	 1.2	ชลบุรี	ประกอบด้วย
	 	 (1)	นิคมฯ	อมตะนครโครงการ	1-2
	 	 (2)	นิคมฯ	ปิ่นทอง	1-5
	 	 (3)	นิคมฯ	ยามาโตะ	อินดัสทรีส์
	 	 (4)	นิคมฯ	เหมราช
	 	 (5)	นิคมฯ	เหมราช	แห่งที่	2
	 	 (6)	นิคมฯ	เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	แห่งทีี่	2
	 	 (7)	นิคมฯ	เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด	แห่งทีี่	3
	 1.3	ฉะเชิงเทรา	ประกอบด้วย
	 	 (1)	นิคมอุตสาหกรรม	ที	เอฟ	ดี	2

2.	เหน็ชอบคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของผูข้อรบัใบอนญุาตผลติชิน้ส่วนอากาศยาน	หรอื	ผูข้อรบัใบอนญุาต
	 ผลิตส่วนประกอบที่ส�าคัญของอากาศยาน	หรือผู้ขอรับรองหน่วยซ่อมในเขตส่งเสริมในพื้นที่
	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	โดยมีเงื่อนไขว่า	กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ	มีทุนของ
	 ผู้มีสัญชาติไทย	น้อยกว่า	ร้อยละ	51	หรือ	อ�านาจการบริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุม
	 ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย	ต้องเสนอข้อมูลท่ีชัดเจนต่อส�านักงานฯ	เพื่อพิจารณา	2	เรื่อง
	 ได้แก่	ระดับเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของไทย	และ
	 มีแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทย	โดยต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 2.1	เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
	 2.2	มีส�านักงานตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย
	 2.3	มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
	 2.4	มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตอากาศยาน	หรือส่วนประกอบส�าคัญของอากาศยาน	หรือ
	 	 หน่วยซ่อมอากาศยาน

	 2.5	ได้รับหรือมีสิทธ์ิในใบรับรองแบบอากาศยาน	หรือส่วนประกอบส�าคัญของอากาศยาน
	 	 ที่ประสงค์จะผลิต	(เฉพาะกรณีที่จะผลิต)
	 2.6	มขีดีความสามารถท่ีจะผลติอากาศยาน	ส่วนประกอบส�าคญัของอากาศยานตามใบรบัรอง
	 	 แบบหรือมีขีดความสามารถในการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน
	 2.7	มีการควบคุมคุณภาพการผลิต	หรือการซ่อม

3.	เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
	 ภาคตะวันออก

4.	เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
	 พิเศษภาคตะวันออก

1.	เห็นชอบหลักการโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม	3	สนามบิน	โดยให้เพ่ิมเติมพ้ืนท่ีตั้งแต่
	 สนามบนิดอนเมือง	ถงึสดุเขตกรงุเทพฯ	และรวมถงึสถานีสวุรรณภมิูเป็นพ้ืนที	่“ระเบยีงเศรษฐกิจ
	 พิเศษภาคตะวันออก”	โดยให้พื้นที่ตลอดแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	
	 ตั้งแต่	สนามบินดอนเมืองถึงสนามบินอู่ตะเภา	เป็น	“เขตส่งเสริม”

1.	เหน็ชอบแนวทางการพัฒนาเมืองใหม่อจัฉรยิะน่าอยู	่แผนการพัฒนาเมืองใหม่อจัฉรยิะตวัอย่าง
	 ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2.	เห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไข	และ
	 กระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตามที่เสนอ	ดังนี้
	 2.1	ให้หน่วยงานของรฐัยืน่ข้อเสนอพร้อมกนัได้	เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการแข่งขนัอย่างเท่าเทยีมกนั
	 	 และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
	 2.2	ให้ขอบเขตการชดใช้ค่าเสยีหายเป็นไปตามหลกัสากล	เน้นความเป็นธรรมระหว่างรฐัและเอกชน

3.	เหน็ชอบหลกัการเรือ่งการให้เอกชนต่างประเทศสามารถเข้ามาถอืหุน้ในนติบิคุคลทีเ่ข้าร่วมลงทนุ
	 โครงการ	EEC	Project	List	ในสัดส่วนที่ให้ต่างชาติถือหุ้นได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง

สรุปสาระส�าคัญ สรุปสาระส�าคัญ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.)
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ปี 2561

ครั้งที่ 1/2561
4 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 4/2561
4 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 2/2561
10 สิงหาคม 2561

1.	รบัทราบการเปลีย่นผ่านการปฏบิตังิานจากค�าสัง่	คสช.	ที	่2/2560	เป็น	พ.ร.บ.	เขตพฒันาพเิศษ
	 ภาคตะวนัออก	พ.ศ.	2561	พร้อมเหน็ชอบ	การแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะกจิ	และคณะอนกุรรมการ
	 ชุดต่าง	ๆ	เพื่อปฏิบัติงานภายใต้	พ.ร.บ.	อีอีซี

2.	รบัทราบแนวทางแผนงานโครงการพฒันาอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวันออก	และมอบหมาย
	 ให้กองทัพเรือ	และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(สกพอ.)		
	 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมตามที่เสนอ

1.	เห็นชอบ	(ร่าง)	แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2.	รบัทราบความร่วมมอืกบั	Pearson	ในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาเพือ่พฒันาบคุลากรใน	ออีซีี	

3.	รับทราบข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่	อีอีซี	คร่ึงปีแรก	พ.ศ.	2561	และ
	 การประกาศสทิธปิระโยชน์อุตสาหกรรมเป้าหมายที	่11	คือ	อตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของ	BOI

4.	รับทราบความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการของ	อีอีซี	ดังนี้
	 4.1	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	มีเอกชนสนใจ	31	ราย	จาก	7	ประเทศ
	 4.2	 ศูนย์ซ่อมบ�ารุงท่าอากาศยานอู ่ตะเภา	ระยะที่	1	พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุน
	 	 เดือนกันยายน	2561
	 4.3	 โครงการท่าเรอืแหลมฉบงั	ระยะที	่3	พฒันาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพรองรบัการขยายตวั
	 	 ปริมาณสินค้า
	 4.4	 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ระยะที่	3	เปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
	 	 จากเอกชน	ครั้งที่	3

5.	เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
	 และนวัตกรรมดิจิทัล	(EECd)

1.	รับทราบความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม	3	สนามบิน	ซ่ึงเป็นโครงการแรก
	 ท่ีได้ออกเอกสารคดัเลือกเอกชนร่วมลงทนุกบัรฐัแล้ว	เมือ่วันที	่18	มถินุายน	2561	และก�าหนดรบั
	 ข้อเสนอเอกชนเมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2561

2.	เหน็ชอบหลกัการร่วมลงทนุในโครงการโครงสร้างพืน้ฐานอกี	4	โครงการและรบัทราบก�าหนดการ
	 ออกประกาศหนังสือชี้ชวนของทั้ง	4	โครงการ	ภายในเดือน	ตุลาคม	2561	

สรุปสาระส�าคัญ

การประชุมคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

ปี 2561

ครั้งที่ 5/2561
9 พฤศจิกายน 2561

*หมายเหตุ	:	การประชุม	กพอ.	ครั้งที่	3/2561	เป็น	(วาระลับ)	เรื่องการสรรหาเลขาธิการฯ

3.	เห็นชอบหลักการของ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล	เพ่ือรองรับ	อีอีซี	
	 โดยมี	8	แผนงาน	ดังนี้
	 3.1	 แผนงานท่ี	1	การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล	(Digital	Park	
	 	 Thailand)	และสถาบัน	IoT
	 3.2	 แผนงานที่	2	การพัฒนา	Advanced	Big	Data,	Cloud	and	Data	Center	(ABCD)
	 3.3	 แผนงานที	่3	การพฒันาศนูย์กระจายพสัดภุณัฑ์อตัโนมตั	ิ(Automated	Postal	Distribution
	 	 Center)
	 3.4	 แผนงานท่ี	4	IoT	SMART	City
	 3.5	 แผนงานท่ี	5	การสร้างศนูย์ทดสอบ	5G	และเตรยีมโครงสร้างพ้ืนฐานในพืน้ทีน่�าร่อง
	 3.6	 แผนงานท่ี	6	การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	IoT	ในเขต	อีอีซี
	 3.7	 แผนงานท่ี	7	โครงสร้างพ้ืนฐาน	ท่อร้อยสาย	เคเบิล้ใยแก้วน�าแสงและเสา	(i-Pole)
	 3.8	 แผนงานท่ี	8	ASEAN	Digital	Hub

1.	เห็นชอบการก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
	 จ�านวน	10	อุตสาหกรรม	ดังน้ี
	 (1)	ยานยนต์สมัยใหม่
	 (2)	อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
	 (3)	การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
	 (4)	การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
	 (5)	การแปรรูปอาหาร
	 (6)	หุ่นยนต์
	 (7)	การบินและโลจิสติกส์
	 (8)	เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
	 (9)	ดิจิทัล
	 (10)	การแพทย์และสุขภาพครบวงจร
	 และให้เพิม่อตุสาหกรรมเป้าหมายพเิศษเพิม่เตมิอกี	2	อตุสาหกรรม	ได้แก่	อตุสาหกรรมป้องกนั
	 ประเทศ	และอตุสาหกรรมพัฒนาบคุลากรและการศกึษา	รวมเป็น	12	อตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

2.	เหน็ชอบการก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัตัง้เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษเพิม่เตมิ	เรือ่งการก�าหนด
	 มาตรฐานสาธารณูปโภค	สิ่งอ�านวยความสะดวก	และบริการที่จ�าเป็นต่อการประกอบกิจการ
	 อุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	รูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน	
	 (Cluster)	และการก�ากับดูแลเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

สรุปสาระส�าคัญ
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ปี 2562

ครั้งที่ 1/2562
23 มกราคม 2562

ครั้งที่ 2/2562
15 กุมภาพันธ์ 2562

1.	 เหน็ชอบหลกัการโครงการเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั	EECd	เพือ่เป็นศนูย์กลาง
	 การลงทนุและการพัฒนานวตักรรมด้านดจิทัิล	มอบหมายให้		บมจ.	กสท	โทรคมนาคม	และสกพอ.	
	 ด�าเนินการในกระบวนการคัดเลือกเอกชนผู้ด�าเนินการโครงการฯ	การก�ากับดูแลและติดตาม
	 การว่าจ้างท่ีปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนผู้ด�าเนินโครงการฯ	รวมทั้งการประสานงาน
	 กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.	 เหน็ชอบ	(ร่าง)	ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก	เรือ่งสทิธปิระโยชน์
	 ส�าหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	เพื่อกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
	 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.	เหน็ชอบ	(ร่าง)	ระเบยีบคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
	 วิธีการ	เงื่อนไข	การเช่าที่ดินราชพัสดุ	ที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	พ.ศ.	...	

4.	เห็นชอบ	แก้ไขประกาศฯ	เรือ่งหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไข	และกระบวนการในการร่วมทนุเอกชน
	 หรอืให้เอกชนเป็นผู้ลงทนุ	พ.ศ.	2560	(และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ)	ในเรือ่งการก�าหนดขอบเขตความรบัผดิ
	 ของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายให้เหมาะสมเป็นธรรม	และสอดคล้องกบัสดัส่วนการลงทนุในโครงการ
	 ของแต่ละผู้ยืน่ข้อเสนอ	ซึึง่สอดคล้องกับหลกัความเป็นธรรมระหว่างรฐัและเอกชน	(Fairness)

5.	เห็นชอบแผนการท�างานของเลขาธิการฯ	และเห็นชอบ	(ร่าง)	ค�าสั่งเร่ืองแต่งตั้งอนุกรรมการ
	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการฯ

1.	เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	เพิ่มเติม	3	เขต
	 (1)	 เขตฯ	เพื่อกิจการพิเศษการแพทย์ครบวงจร	ธรรมศาสตร์	พัทยา	ชลบุรี
	 (2)	 เขตฯ	เพื่อกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บางปะกง	ฉะเชิงเทรา
	 (3)	 เขตฯ	เพื่อกิจการอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต	บ้านโพธิ์

2.	เห็นชอบในหลักการแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน	อีอีซี

3.	รับทราบแผนการพัฒนาบุคลากรใน	อีอีซี	และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี	(พลอากาศเอก	
	 ประจนิ	จัน่ตอง)	เป็นประธานการหารอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ปฏบิตังิานจดัท�าข้อมลูบคุลากร
	 ใน	อีอีซี

4.	เห็นชอบการผนวกพื้นที่	EECi	บริเวณ	Gistda	เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่	EECd

สรุปสาระส�าคัญ

การประชุมคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

ปี 2562

ครั้งที่ 4/2562
13 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 3/2562
23 เมษายน 2562

ครั้งที่ 5/2562
27 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 6/2562
24 มิถุนายน 2562

1.	เหน็ชอบ	(ร่าง)	ประกาศฯ	เรือ่งหลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และพิธีการศุลกากร	ส�าหรบัเขตปลอดอากร
ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ	ที่เกี่ยวกับกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.	รับทราบขั้นตอนการด�าเนินงานฯ	และมอบหมายให้ส�านักงานอัยการสูงสุด	ตรวจพิจารณา
	 ร่างสัญญาโครงการฯ
	 (1)	 โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน
	 (2)	 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
	 (3)	 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	3

3.	เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินเริ่มลงทุน	และการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนทางการเงิน
	 ขัน้ต�า่ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ในโครงการพัฒนาท่าเรอือตุสาหกรรม
	 มาบตาพุด	ระยะที่	3	และมอบหมายให้ส�านักงานอัยการสูงสุด	ตรวจพิจารณาร่างสัญญา

1.	รบัทราบผลการคดัเลือก	การเจรจา	และร่างสญัญาร่วมลงทนุ	โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม
	 3	สนามบิน	และมีมติให้เสนอ	ครม.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.	เห็นชอบแนวทางการด�าเนินงาน	โครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์

3.	รบัทราบความต้องการบคุลากร	และแนวทางการผลกัดนัให้ได้บคุลากรด้านดิจทัิลตามเป้าหมาย

1.	รบัทราบผลการพจิารณาร่างสญัญาครัง้สดุท้าย	โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม	3	สนามบนิ
	 และมีมติให้เสนอ	ครม.	ให้ความเห็นชอบโดยคาดว่าจะลงนามได้	เดือนมิถุนายน	2562

2.	เห็นชอบการจัดท�า	Big	data	ด้านสาธารณสุขใน	อีอีซี

1.	รับทราบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	ได้ผ่านความเห็นชอบการประเมินผล
	 กระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)

2.	รบัทราบผลการประชมุ	ครม.	และเหน็ชอบผลการคดัเลอืกเอกชน	ผลการเจรจาและร่างสญัญา
	 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	ระยะที่	3

สรุปสาระส�าคัญ
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จุดเริ่มต้นของ
อีอีซี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
(Disruptive Technology) และความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อโลกเปลี่ยน...ไทยต้องปรับ

ความท้าทายของไทย คือ
การก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
สูประเทศไทย 4.0
สรางความเขมแข็งจากภายใน
เชื่อมโยงไทยสูโลก



ช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี (พ.ศ. 2548-2557)
•  ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนอยู่ในระดับต�่าที่ ร้อยละ 2
•  ท�าให้อัตราการขยายตัวของประเทศอยู่ในระดับต�่าที่ ร้อยละ 2-3 ต�่ากว่าศักยภาพ
   ของประเทศ (ร้อยละ 4-5)
•  ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงลดลงไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
   ของประเทศในระยะต่อไป

วิกฤติเศรษฐกิจ

การลงทุนขยายตัว	ร้อยละ	9	ต่อปี
GDP	ขยายตัวเฉลี่ย	ร้อยละ	5.3	ต่อปี

การลงทุน
GDP

การลงทุนขยายตัวเฉลี่ย	ร้อยละ	2	ต่อปี
GDP	ขยายตัวเฉลี่ย	ร้อยละ	3.4	ต่อปี
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นับจากนี้
•  ประเทศไทยต้องผลักดันให้อัตราการขยายตัวของการลงทุนเพิ่มเป็น ร้อยละ 10
•  เพื่อให้อัตราการขยายตัวของประเทศยกระดับสู่ ร้อยละ 4-5 ตามศักยภาพของประเทศ
•  ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงจะเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะก้าวข้ามกับดักรายได้   
    ปานกลาง สู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในปี พ.ศ. 2575
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ประเทศไทย...มีการลงทุนน้อย
ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ติดกับดักรายได้ปานกลาง

ดังนั้น ประเทศไทย...ต้องเร่งการลงทุน
เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

เพื่อกาวสูการเปนประเทศพัฒนาแลว
ภายในป 2575 เศรษฐกิจไทยตองขยายตัว

ประมาณรอยละ 4-5 ตอป

15 ปขางหนา

•  สอดคลองกับความตองการในอนาคต
   (Demand driven) 

•  สอดคลองกับความเปนจริงของพื้นฐาน
    ของประเทศ (Fundamental driven)

•  สอดคลองกับเทคโนโลยีในอนาคต
    (Technology driven)

Asset
based

Value
based

รายได
ประชากร
$5,410

รอยละ 4-5
ตอป

รายได
ประชากร
$12,450

ประเทศพัฒนาแลว
ภายในป 2575

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
จึงตองกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย

ที่ชัดเจนโดยจะตอง



Step-up
ตนไมใหญ-ปา

Spring-up
ตนเล็ก-กลาง

Start-up
ตนกลา

บริษัทใหญดึง SMEs และ Start-up 

International SMEs

Start-up เปน SMEs มั่นคง

แขงขันไดในระดับโลก 

ยกระดับ 5 อุตสาหกรรมเดิม

ยานยนต
สมัยใหม

อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การทองเท่ียว
กลุมรายไดดีและ
การทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ

การแปรรูป
อาหาร

หุนยนต การแพทยและ
สุขภาพครบวงจร ดิจิทัล

การบินและ
โลจิสติกส

การปองกัน
ประเทศ

การพัฒนา
บุคลากร

และการศึกษา

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

ตอยอด 7 อุตสาหกรรมใหม

รวมกันกาวไปขางหนา...โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต12 

1. มีพื้นที่ชัดเจน
ก�าหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) เป็นพื้นที่แรก เนื่องจาก
เป็นที่รู ้จักของนักลงทุนทั่วโลก เป็นฐานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ
นคิมอตุสาหกรรมทีส่�าคญัของประเทศ มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรบัการพฒันา

2. มีแผนการด�าเนินการร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน 
รัฐก�าหนดนโยบายและกรอบการพัฒนาที่เหมาะสม เอกชนเป็นผู้ลงทุน

3. มีสิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน 
มาตรการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศด้านการลงทุน 
(Investment Eco System) และก�าหนดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ท�างาน
ได้ผลอย่างรวดเร็ว

4. มีกฎหมายและองค์กรก�ากับที่ชัดเจน 
มี พ.ร.บ. และมีส�านักงานเพื่อรองรับความต่อเนื่องของการพัฒนาพื้นที่

4 กลไกพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หรือ อีอีซี

“ 

”
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อีอีซี

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ

ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ส�าเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

“
 ”

• พัฒนา อีอีซี ให้ เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
  มีกฎหมาย องค์กรด�าเนินการ และมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต

• ให้ความส�าคัญกับการสั่งสมและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้
  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

• ด�าเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมือ   
  อย่างใกล้ชิดระหว่าง ภาครฐั-เอกชน-ประชาชน ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค และส่วนท้องถิน่
  โดยค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นส�าคัญ

• ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมาย  
  ของประเทศ

• จัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง 
  ประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดยสะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์

• ก�าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้อง  
  กับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก   
  ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ



รถไฟฟาความเร็วสูง

รถไฟทางคูเชื่อม 3 ทาเรือ

มอเตอรเวย กรุงเทพ-พัทยา-ระยอง

พมา

ลาว

กัมพูชา

ประเทศไทย

เวียดนาม

ระยอง

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ทาเรือมาบตาพุด

ทาเรือสัตหีบ
สนามบินอูตะเภา

ทาเรือแหลมฉบัง

สถานีลาดกระบัง

สถานีฉะเชิงเทรา

สถานีชลบุรี

สถานีศรีราชา

สถานีพัทยา

สถานีอูตะเภา

สถานีระยอง

สนามบินดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ

20 21

อีอีซี ต้นแบบ
การพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นครั้งแรก

อีอีซี มี พ.ร.บ. รองรับ
เพือ่ความต่อเนือ่งของการพัฒนาพืน้ที่

1. มีองคกรกํากับดูแล
อยางถาวร

• คณะกรรมการนโยบายโดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานและรัฐมนตรี 14 คน

• สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก

2. มีกระบวนการทํางาน
อยางชัดเจน

• EIA/PPP/ผังเมือง/OSS ฯลฯ

• เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

• สิทธิประโยชน
(ภาษี/visa/work permit ฯลฯ)

3. กองทุนพัฒนา
“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

โดยไมท้ิงใครไวขางหลัง
• แผนบูรณาการและงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

พระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พ.ศ. 2561
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รัสเซีย
3,086

(1.7%)

เยอรมนี
6,026

(1.4%)

ฝรั่งเศส
4,393

(1.3%)

อังกฤษ
5,495

(2.1%)

บราซิล
6,338

(2.7%)

ญี่ปุน
7,221

(0.7%)

สหรัฐอเมริกา
37,624

(2.4%)
จีน

40,894
(4.7%)

อินเดีย
17,503

(6.0%)
อาเซียน

10,507
(4.3%)

ปรับโครงสร้าง
ในประเทศ

สร้างความสามารถใน
การรับ การใช้

และ การพัฒนา เทคโนโลยี
ในอนาคตของไทย
(คนไทยและธุรกิจไทยทุกระดับ)

“
”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
เทคโนโลยี และ คน ในโลก Digitalization

ปัจจยัน�า..การลงทนุ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่

โครงสร้างพืน้ฐาน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

เมอืงอนาคต

GDP 5+%
งานคุณภาพ 100,000 ต�าแหน่ง/ปี
เงนิลงทนุวจิยั ตามความต้องการ

ของเอกชนและภาคการผลติ

รอบแรก

รอบสอง

ความต้องการ

กระบวนการ สร้างคน
ตามความต้องการ 

/อาชวีศกึษา อดุมศกึษา 
สร้างธรุกจิ OTOP/SMEs/ใหญ่/ใหม่

กระบวนการ สั่งสมเทคโนโลยี
ที่ต้องใช้ในอนาคต เอกชน/หน่วยงานรัฐ/

สถาบันการศึกษา สั่งสมความรู้
ความรู้ในการผลิต

ความรู้ในการบริหารจัดการ
ความรู้ในการท�านโยบายและก�ากับดูแล

ยกระดับบทบาทของไทย
ในต่างประเทศ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของเอเชีย“ ”

40% ของเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2578 
มาจาก อาเซียน จีน และ อินเดีย

ประมาณการ Real GDP ปี พ.ศ. 2578
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : IHS, Global Insights

เป้าหมาย
อีอีซี
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แผนภาพรวม อีอีซี
ถูกบรรจุใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

9
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ
 

23	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
3.	การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่	และศูนย์กลางการเงิน
4.	การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีสูง
5.	การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.	การพัฒนาบุคลากร	การศึกษา	การวิจัย	และเทคโนโลยี

6 แนวทางการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ประเด็นที่ 9
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ภารกิจ อีอีซี
การสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับเศรษฐกิจไทย โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
• โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม

(First S - curves)

• 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
(New S - curves)

วิถีชีวิตแบบใหม่
• การท่องเที่ยว

• การพัฒนาเมือง

ครอบคลุมไปถึง
• การศึกษา/ การดูแลสุขภาพ/ สิ่งแวดล้อม

• สาธารณูปโภคพื้นฐาน/ การพัฒนาชุมชน



โครงการรถไฟทางคู่
64,300 ล้านบาท

(1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการรถไฟความเร็วสูง
200,000 ล้านบาท

(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3

150,000 ล้านบาท
(4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การลงทุน
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
500,000 ล้านบาท
(1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

28 29

การพัฒนาท่าเรือ
มาบตาพุด ระยะที่ 3

11,100 ล้านบาท
(0.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
200,000 ล้านบาท

(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

อีอีซี

มูลค่าการลงทุน อีอีซี
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประมาณ 1.7 ล้าน ล้านบาท ($49,900 ล้าน)

โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
• โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

• โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม

(First S - curves)

• 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
(New S - curves)

วิถีชีวิตแบบใหม่
• การท่องเที่ยว

• การพัฒนาเมือง

ครอบคลุมไปถึง
• การศึกษา/ การดูแลสุขภาพ/ สิ่งแวดล้อม

• สาธารณูปโภคพื้นฐาน/ การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาเมืองใหม่
400,000 ล้านบาท
(1.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

การพัฒนาการท่องเที่ยว
200,000 ล้านบาท
(5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
35,300 ล้านบาท
(1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ภายในระยะ เวลา 5 ปีแรก
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2 ปี อีอีซี ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน

เชื่อมโลก ให้ไทยแล่่น

1. การด�าเนินงาน
ที่ผ่านมา

งานส�าเร็จเพราะมีการก�ากับดูแล
ของรัฐบาลให้มีการร่วมมือ

ของหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และประชาชน

2. ภารกิจ 1 ปี
ข้างหน้า

การเดินเข้าสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้

สรุปได้ว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถใช้ อีอีซี 
สร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเปิดประตูเศรษฐกิจ 

และระดมการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างก�าลังผลักดันประเทศ 
ขณะนี้ทิศทางไทยแลนด์ 4.0 มีความมั่นคงพร้อมที่จะน�าคนไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

มีรายได้ที่ยั่งยืน มีความอยู่ดี กินดี รายได้ที่สูงขึ้น 
และที่ส�าคัญคือ ท�าให้ประเทศไทยกลับมาเป็นศูนย์กลางส�าคัญของเอเชียอีกครั้งหนึ่ง

 “

”

มูลค่าการลงทุนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานหลัก

650,000 ล้านบาท

รปูแบบการร่วมทนุระหว่าง
รฐั และเอกชน (PPP)

รัฐัลงทนุ 200,000 ล้านบาท (32%)
เอกชนลงทนุ 450,000 ล้านบาท (68%)
รฐัได้ผลตอบแทน 450,000  ล้านบาท

โครงการ
สนามบินอูตะเภาและ
เมืองการบินภาคตะวันออก 
มูลคาโครงการ 290,000 ลานบาท

โครงการ
ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
มูลคาโครงการ 84,360 ลานบาท

โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
มูลคาโครงการ 182,524 ลานบาท

 เปดดำเนินการ 2566

เปดดำเนินการปลายป 2566

โครงการ
ศูนยซอมบำรุง
อากาศยานอูตะเภา
มูลคาโครงการ 10,588 ลานบาท

ภาครัฐลงทุน 6% เอกชนลงทุน 94%  เปดดำเนินการ 2566

ภาครัฐลงทุน 65% เอกชนลงทุน 35%

ภาครัฐลงทุน 63% เอกชนลงทุน 37%

โครงการ
ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  
มูลคาโครงการ 55,400 ลานบาท

เปดดำเนินการตนป 2568

ภาครัฐลงทุน 63% เอกชนลงทุน 37%

เปดดำเนินการกลางป 2565

ภาครัฐลงทุน 60% เอกชนลงทุน 40%
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PPP EEC Track
ดํา

เนิ
นก

าร
ตา

ม
พ

.ร
.บ

. ร
วม

ลง
ทุน

ฯ 
ป 

25
56

8 - 10 เดือน

7 เดือน + 12-18 เดือน

6 - 10 เดือน

1.  การจัดเตรียมโครงการ 2.  การเสนอโครงการ 3.  การคัดเลือกเอกชน Normal

3 - 5 เดือน 1.5 เดือน + 10.5 เดือน

4 เดือน

1.  การจัดเตรียมโครงการ 2.  การเสนอโครงการ 3.   การคัดเลือกเอกชน PPP Fast track

25
เดือน

40
เดือน

9
เดือน

20
เดือน

พ
.ร

.บ
. อี

อีซี การจัดเตรียม
+

การเสนอ
โครงการ

1.

การคัดเลือก
เอกชน

2.

3.5 - 4.5 เดือน

4.5 - 5.5 เดือน
เปดประมูลได

8 - 10 เดือน
EEC

EEC Track

5Cs
• Certainty  : การจัดทํา EEC Project List เพ่ือใหเกิดความชัดเจน
  วาเปนโครงการสําคัญเรงดวน
• Consolidation  : การลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน และการดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีทํารวมกัน
• Concurrence  : การดําเนินการคูขนาน
• Check & Balance : การเปดเผยขอมูล โปรงใส และตรวจสอบได
• Commitment  : ความมุงม่ันของหนวยงานเจาของโครงการและหนวยงาน
  ท่ีเก่ียวของในการผลักดันใหโครงการประสบความสําเร็จ

ลงนามในสัญญา

เปดประมูลได ลงนามในสัญญา

เปดประมูลได ลงนามในสัญญา
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โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานหลักคืบหน้าต่อ เน่ือง

มอเตอรเวย ระหวางเมือง
ลดความแออัดของการจราจร
เพิ่มความเชื่อมโยงเครือขายระหวางเมือง
ปที่เปดดำเนินการ 2563
โดย กระทรวงคมนาคม

ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ความจุทาเรือตูสินคา 11.1 ลานตูตอป     18.1 ลานตูตอป
ปที่เปดดำเนินการ 2568
โดย การทาเรือแหงประเทศไทย

ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
การขนสงสินคาเหลว 16 ลานตันตอป     31 ลานตันตอป
ปที่เปดดำเนินการ 2568
โดย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
รถยนต 2-3 ชั่วโมง     รถไฟความเร็วสูง นอยกวา 1 ชั่วโมง
ปที่เปดดำเนินการ 2566
โดย การรถไฟแหงประเทศไทย

ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา
ผูโดยสาร 3.7 ลานคนตอป     60 ลานคนตอป
ปที่เปดดำเนินการ 2566
โดย กองทัพเรือ

ศูนยซอมบำรุงอากาศยาน
ศูนยซอมบำรุงอากาศยานอัจฉริยะ
รองรับเครื่องบินได 7 ลำ พรอมกัน (ลำตัวกวาง 5 ลำ แคบ 2 ลำ)
ปที่เปดดำเนินการ  2565
โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
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เป้าหมาย

การลงทนุในกลุม่ 12 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
ได้ผลตอบรบัจากนักลงทนุเป็นอย่างด ีโดยมลูค่าการขอรบั

การส่งเสรมิการลงทนุทีเ่พ่ิมขึน้จาก
199,327 ล้านบาทในปี 2559

เป็น 310,337 ล้านบาทในปี 2560
และเป็น 683,910 ล้านบาทในปี 2561 ตามล�าดับ

เป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้ GDP เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 0.9
ให้เป็นร้อยละ 3.3 ในปี 2559
เป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2560

และเป็นร้อยละ 4.2 ในปี 2561

ออีีซ ี3 จงัหวัด 2559 2560 2561

199,327
ล้านบาท

310,337
ล้านบาท

683,910
ล้านบาท

มลูค่าการขอรบั
การส่งเสรมิการลงทนุ

การลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ชักชวนนักลงทุนใน 12 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
มลูค่าการลงทนุปีละ  100,000 ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา
60,800 ล้านบาท (9%)

ชลบุรี
555,810 ล้านบาท (82%)

ระยอง
58,700 ล้านบาท (9%)

ได้ผลดี กว่าเป้าหมายที่วางไว้
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เขตพฒันาพเิศษ เพือ่กจิการพเิศษ

EECd

EECi

ฉะเชิงเทรา

EECi
เขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก

เมืองการบินภาคตะวันออก 

การแพทยครบวงจร

รถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน

EECd
เขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล

ชลบุรี

ระยอง

พฒันาพืน้ทีพ่เิศษ เขตเทคโนโลยี

EECi

เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

จัดเตรียมพื้นที่ส�าหรับก่อสร้างกลุ่มอาคาร
เมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก ระยะที่ 1

เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562
คาดว่าจะเปิดให้นักลงทุนเช่าพื้นที่ ปี 2564

ก�าหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอ
เพื่อร่วมลงทุนในโครงการเขตส่งเสริมฯ

เดือนกันยายน 2562

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
อุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัลระบบนิเวศนวัตกรรมครบวงจรเพื่อรองรับ
การลงทุนวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจน
เตรยีมก�าลงัคนในอตุสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศด้วยความร่วมมือของรัฐ เอกชน
และสถาบนัการศกึษา บนพืน้ท่ีกว่า 3,000 ไร่
ของวังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง

ศนูย์กลางการลงทนุและพฒันาก�าลงัคนด้าน
ดิจิทัล บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ใน อ. ศรีราชา
จ. ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็น
Digital Innovation Hub ของอาเซียน

EECd



พื้นที่ประกาศ
เขตส่งเสริม
86,775 ไร่

พื้นที่รองรับ
การลงทุนใหม่
28,666 ไร่

เงินลงทุน

1.3
ล้านล้านบาท
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เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที เอฟ ดี 2

ฉะเชิงเทรา
1 เขต

ชลบุรี
12 เขต

ระยอง
8 เขต

ยามาโตะอินดัสทรีส์
อมตะนคร 1-2 
ปิ่นทอง 1-5
เหมราชชลบุรี 1-2
เหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด 2-3

Smart Park 
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 1,4
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
เหมราชระยอง 36
อมตะซิตี้
ซี พี ระยอง

ประกาศเขตส่งเสริม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

21
เขต

รวมนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 31 แห่ง (113,000 ไร่) ในพื้นที่ อีอีซี

ด�าเนินการทบทวนการอนุญาต (Thailand’s Smart & Simple License) พิจารณาความจ�าเป็น
ของกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย เพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจในอนาคต
ตามกฎหมาย 8 ฉบับ ดังนี้

 1. กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมที่ดิน 5. กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
 2. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 6. กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 3. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร 7. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
 4. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 8. กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

EEC One Stop Service
อ�านวยความสะดวกการลงทุนในการอนุมัติ

อนุญาตตามกฎหมาย 8 ฉบับ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(EEC One Stop Service)
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MOU ความร่วมมือของ อีอีซี
ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

1. ความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างประเทศด้านยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน

2. ความร่วมมือในการส่งเสริมการแนะน�าโอกาสทางธุรกิจใน อีอีซี

ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีก 18 หน่วยงาน

3. ความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

4. ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ
     และวิสาหกิจเริ่มต้น

5. ความร่วมมือด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล

6. ความร่วมมือด้านการแพทย์

9. ความร่วมมือการพัฒนาเมืองการบิน

รัฐบาลมณฑลเหอหนาน

7. ความร่วมมือด้าน E-commerce ระหว่างประเทศ และระบบโลจิสติกส์

8. ความร่วมมือด้านโครงการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า



ญี่ปุน

อีอีซี

จีน
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กรณีตัวอย่างความร่วมมือ
ระหว่าง 3 ประเทศ

ญี่ปุ่นกับจีน
ร่วมลงทุนใน อีอีซี

9 พฤษภาคม 2561
โตเกียว, ญี่ปุน 

  MOU on Japan China 
Private Economic Cooperation 

in the Third Countries

13 กันยายน 2560
อีอีซี, ประเทศไทย

EEC Connecting Thailand 
and Japan to the Future

25 สิงหาคม 2561
อีอีซี, ประเทศไทย

Belt and Road Initiative and EEC
Connectivity for the Future

Japan-China Workshop on 
Business Cooperation in Thailand

26 ตุลาคม 2561
ปกกิ่ง, จีน

Japan-China Third Country 
Market Cooperation Forum

2 เมษายน 2562
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

1st 

31 พฤษภาคม 2561
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

1st 
JP-CN-EEC Forum 2nd 

JP-CN-EEC Forum

โลจิสติกสการขนสง พลังงาน สิ่งแวดลอม เมืองอัจฉริยะ
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การสร้างการรับรู้ และ

ความเข้าใจต่อโครงการ อีอีซี
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การรับฟังความคิดเห็นนักลงทุน (Market Sounding)
และการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน (Public Hearing)
โครงการโครงสร้างพื้นฐาน อีอีซี

โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ

โครงการพัฒนาท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3

*ตวัอย่างกจิกรรมบางส่วน

โครงการเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพิเศษอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (EECd)

โครงการพฒันาท่าอากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภา

โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3



ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ระยอง
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ท�าความเข้าใจการพัฒนา อีอีซี และการจัดตั้ง
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงรับฟังความคิดเห็น
จากชาวบ้าน ต. หนองตีนนก อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา

บรรยายความคืบหน้า อีอีซี
เพื่อสร้างความเข้าใจ

และทิศทางการพัฒนา อีอีซี
ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น จ. ฉะเชิงเทรา

ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับ อีอีซี

ประชุมคณะกรรมการ EEC-HDC เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

เวทีสาธารณะ “ทางเลือกในการจัดท�า
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ 3 จังหวัด

การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
จ�านวนกว่า 50 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คน

*ตวัอย่างกจิกรรมบางส่วน

ชลบุรี

บรรยาย “อีอีซี กับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก”
ให้กับ silent power 11 ซึ่งสนใจกรณีโครงการ ICD

จ. ฉะเชิงเทรา

บรรยายความคืบหน้า อีอีซี
เพื่อสร้างความเข้าใจและทิศทาง

การพัฒนา อีอีซี ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่น
จ. ฉะเชิงเทรา

บรรยายเรื่อง พ.ร.บ. อีอีซี
ในงานเสวนามาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์และภาษี
สิ่งแวดล้อมเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว

จัดโดย ม. ธรรมศาสตร์ และ สกว.

บรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อีอีซี
ให้กลุ่มผู้น�าชุมชน ต. ทับมา จ. ระยอง

ลงพื้นที่ อบต. ตะพง เพื่อร่วมหารือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น�าชุมชน

เพื่อก�าหนดแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อีอีซี
เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้งความคืบหน้าให้กับ

สื่อมวลชนท้องถิ่น จ. ระยอง
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การสร้างความเข้าใจหน่วยงานส่วนกลาง
และสถาบันการศึกษา

บรรยายให้ความรู้และการท�างานของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส รุ่นที่ 39 

ประชุมหารือภาพรวมการพัฒนานโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
และติดตามการแก้ไขปัญหาและผลักดันการด�าเนินโครงการมาตรการส�าคัญในพื้นที่ อีอีซี 

(จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง)

บรรยายเรื่องแผนการด�าเนินโครงการ อีอีซี ให้กับคณะผู้บริหารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
คณะนักศึกษาหลักสูตร นักยุทธศาสตร์  รุ่นที่ 12 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กองบัญชาการกองทัพไทย

*ตวัอย่างกจิกรรมบางส่วน

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาท�าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภาคตะวันออก
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ
 (ร่าง) แผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดชลบุรี
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ข่าวประชาสมัพนัธ์ / สกูป๊ข่าว / สมัภาษณ์ / ภาพข่าว จ�านวน  350 ครัง้
แถลงข่าว จ�านวน  24 ครัง้
สือ่สังคมออนไลน์ (เวบ็ไซต์ ออีซี ี/ เฟสบุค๊ ออีซี)ี จ�านวน  720 ครัง้
สือ่มวลชนสมัพนัธ์ทัง้ในและต่างประเทศ   จ�านวน  8 คร้ัง
จดัท�าคลปิวดิโีอสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ อาท ิเฟสบุค๊ ยทูปู เป็นต้น 
การบริหารการจดัการภาวะวิกฤต

ผลได้จากการส่ือสาร (PR Value) คดิเป็นมลูค่า  320 ล้านบาท

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากญี่ปุ่น
กว่า 500 คน

Thailand-Japan Partnership towards
Thailand 4.0 Future Together

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากจีน
กว่า 500 คน

BRI and EEC : Connectivity
for the future

การสื่อสาร และ การประชาสัมพันธ์

*ตวัอย่างกจิกรรมบางส่วน

โรดโชว์ เชิญชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่น
เข้าลงทุนในเขตพื้นที่ อีอีซี

พบสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

จัดนิทรรศการ
ณ มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แบบบูรณาการ

จัดเสวนาชักชวนการลงทุนในงาน
แสดงสินค้าและเทคโนโลยี
Hannover Messe 2019

ประเทศเยอรมนี



กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ

บริษัท
อุตสาหกรรม

เปาหมาย

สถาบันการศึกษา
ระดับโลก

มหาวิทยาลัยคารเนกี้เมลลอน
จากสหรัฐอเมริกา
สารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร

สถาบันเลสโรช
จากสวิตเซอรแลนด
การจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน
วิศวกรรม Intelligent Manufacturing System

สถาบัันการศึกษา
ในพื้นที่

อีอีซี
+

ในอีก  5 ป จะมี งานใหม 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

จำนวน
อัตรา475,674 

อาชีวศึกษา  253,114  อัตรา
ปริญญาตรี 213,943  อัตรา
ปริญญาโท/ปริญญาเอก     8,617  อัตรา
  

1. ดิจิทัล
2. โลจิสติกส
3. อิิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

3  อันดับท่ีตองการท่ีสุด

7 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
3 โครงสรางพ้ืนฐาน
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2 ปี EEC ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน

เชื่อมโลก ให้ไทยแล่่น

1. การด�าเนินงาน
ที่ผ่านมา

งานส�าเร็จเพราะมีการก�ากับดูแล
ของรัฐบาลให้มีการร่วมมือ

ของหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
และ ประชาชน

2. ภารกิจ 1 ปี
ข้างหน้า

การเดินเข้าสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้

ภารกิจ 1 ปี ข้างหน้า อีอีซี  จะสร้างการลงทุนไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี
สร้างงานใหม่ไม่น้อยกว่า 1 แสนอัตราต่อปี ท�าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2%  

 และลดการเหลื่อมล�้าระหว่างคนกรุงเทพและประชาชนในพื้นที่ อีอีซี   
ที่ส�าคัญคือ เป็นการปรับโครงสร้างประเทศไทย สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0

 ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการสร้างรายได้ และการด�ารงชีวิตของประชาชนทุกคน

 “

”

สร้างงานใหม่ รายได้ดี
ให้กบัเยาวชนไทย
(Demand driven education development)
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7 อุตสาหกรรมเปาหมาย   326,889 ตำแหนง
3 โครงสรางพืนฐาน    148,785 ตำแหนง

 รวม     475,674 ตำแหนง 

ใน EEC 155,806 คน
นอก EEC 66,755 คน

 รวม  222,561 คน       

ใน อีอีซี 177,187 คน
นอก อีอีซี   75,926 คน

   รวม 253,113  คน        

สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

69%
31%

  30% 70%   30% 70%

45%
2%

53%

รวม       475,674   ตำแหนง

แบงตามสาขา

อาชีวศึกษา 253,114 ตำแหนง
ปริญญาตรี 213,943 ตำแหนง
ปริญญาโท -เอก       8,617 ตำแหนง

                          รวม  475,674 ตำแหนง

แบงเปนระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษาดำเนินการ

ความต้องก ารบุคลากร
7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย    3 โครงสร้างพื้นฐาน

7 อุตสาหกรรมเปาหมาย   326,889 ตำแหนง
3 โครงสรางพืนฐาน    148,785 ตำแหนง

 รวม     475,674 ตำแหนง 

ใน EEC 155,806 คน
นอก EEC 66,755 คน

 รวม  222,561 คน       

ใน อีอีซี 177,187 คน
นอก อีอีซี   75,926 คน

   รวม 253,113  คน        

สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

69%
31%

  30% 70%   30% 70%

45%
2%

53%

รวม       475,674   ตำแหนง

แบงตามสาขา

อาชีวศึกษา 253,114 ตำแหนง
ปริญญาตรี 213,943 ตำแหนง
ปริญญาโท -เอก       8,617 ตำแหนง

                          รวม  475,674 ตำแหนง

แบงเปนระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษาดำเนินการ

 

       อาชีวศึกษา          ปริญญาตรี          ปริญญาโท - เอก
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53,738

อุตสาหกรรม
ยานยนต

แหงอนาคต

อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส

อัจฉริยะ

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล

อุตสาหกรรม
การบิน

อุตสาหกรรม
ระบบราง

อุตสาหกรรม
หุนยนต

อุตสาหกรรม
การแพทย
ครบวงจร

อุตสาหกรรม
พาณิชยนาวี

อุตสาหกรรม
ทองเท่ียวกลุมรายไดดี

และทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ

โลจิสติกส

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

58,229 116,222 109,910 32,836 24,246 37,526 16,920 11,412 14,630
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พฒันาทักษะบคุลากรทกุระดบั
ให้ตรงตามความต้องการ

New Skill
ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ครูผู ้สอน และใช้
เครื่องมือในการสอนตรงตามการใช้งานจริง
ในภาคอตุสาหกรรมส�าหรบันกัศกึษา และคนรุน่ใหม่

Re Skill
อบรมหลักสตูรระยะสัน้ 6-12 เดอืน พฒันากลุม่คน
ทีท่�างานไม่ตรงสาขาทีจ่บ ขาดประสบการณ์ตรง
และคนตกงาน

Up Skill
เพิม่ทกัษะให้บคุลากรในอาชพี ให้ก้าวทนัเทคโนโลยี
สอนตรงตามการใช้งานจรงิในภาคอตุสาหกรรม

เตรยีมความพร้อม
รองรบัความต้องการบคุลากร

กลุ่มนักเรียน
นักศึกษา และครู 

• พฒันากระบวนการเรยีนการสอนและปรบัหลักสตูรด้านภาษา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี
    12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เตรียมพร้อมเยาวชนเข้าสู่สายอาชีพตามความถนัด ผ่านความร่วมมือของ
    วทิยาลยัอาชวีศกึษาในพื้นที่ อีอีซี สพฐ. สวทช. และมหาวิทยาลัยบูรพา

• ขบัเคลือ่น EEC model โดยมคีวามร่วมมอืจาก 3 ฝ่าย สถานศกึษา สถานประกอบการ และสมาคมหรอืองค์กรวชิาชพี
    ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรูณาการกับการท�างาน (Work-Integrated Learning: WIL)

• พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ ร่วมกับผูป้ระกอบการ เช่น Automation & Robotic, Aircraft Structural Repair,   
    การตรวจสอบโดยไม่ท�าลาย (NDT), พาณิชย์นาว,ี การปฏบิตังิานภาคพืน้กับอากาศยาน, โลจสิตกิส์, ชิน้ส่วนอากาศยาน   
    และยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น

• จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ EEC Automation Park พัฒนาศูนย์การเรียนรู ้  Automation และหุ ่นยนต์
 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ประกอบการ คาดว่าจะเปิดได้
 ภายในปี 2563 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 10,000 คนต่อปี

• กระทรวงศกึษาธกิารจดัตัง้สถาบนัโคเซน็สร้างนักนวตักร 4.0 ป้อนอตุสาหกรรมแห่งอนาคต จ�านวน 2 แห่ง คอื
 สถาบันไทยโคเซ็น แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 สถาบันไทยโคเซ็น แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ อีอีซี กับนักวิจัยต่างประเทศ

• จัดอบรมเพื่อยกระดับแรงงานและผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

• สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน ในการพัฒนานักประดิษฐ์ 

• เตรียมจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมบคุลากรด้านการบนิและอวกาศอูต่ะเภา (Aeronautical and Space Training Center : ASTC)

• เตรียมจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพก�าลังคนดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Robotic AI และ Data Science

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์
ช่างอากาศยาน และดิจิทัล



ศูนยทดสอบทางการแพทย
จีโนมิกสใน อีอีซี

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (สวรส.)  : 50,000 ราย - 750 ลานบาท/5ป
ตรวจทดสอบทางพันธุกรรม (สปสช.) : 750 ลานบาท/5ป

บริการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมและตรวจทดสอบทางพันธุกรรม

ความตองการใชบริการตอยอดท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ

วัตถุประสงคของศูนยฯ

ความตองการใชบริการภาครัฐ

สวรส. และสกพอ. เชิญชวนเอกชนมาลงทุน

บริการ/จัดการขอมูลดานการแพทยจีโนมิกส

บริการวิเคราะหและวิจัยข้ันสูง
+ บริการจัดการขอมูล 
อบรมและผลิตบุคลากร

บริการการแพทยแบบจีโนมิกสเปนการเฉพาะ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

1. สงเสริมใหเกิดการลงทุน เกิดศูนย
     บริการทดสอบทางการแพทย
     จีโนมิกสใน อีอีซี

2. สงเสริมและพัฒนาใหเกิดธุรกิจ
     ท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง

สวทช. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ
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ยกระดับระบบบริการสาธารณสุข
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมาย

กระบวนการ

ด�าเนินการ

โรงพยาบาลไม่แออัด
รับส่ง/นัด/ฉุกเฉิน

1. พัฒนาระบบข้อมูลและ
ระบบประกันสุขภาพให้

ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
 (สปสช. ประกันสังคม ฯลฯ)

การปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้มีความคล่องตัว

การมอบหมายหน้าที่
เพิ่มเติม

การอภิบาลระบบ

2. รัฐ และเอกชน
ร่วมลงทุนในพื้นที่ที่มี

ความพร้อมให้สามารถ
หารายได้พึ่งพาตนเอง

3. สร้างความร่วมมือ
ของเครือข่าย และ

New Public Management
(กพ. กพร. สปสช.
ประกันสังคม ฯลฯ)  

หน่วยบริการปฐมภูมิ
ที่มีคุณภาพ กระจายตัว

เข้าถึงอย่างสะดวก

ประชาชนมี
ความพึงพอใจสูง

ศนูย์กลางทางการแพทย์

จโีนมกิส์



เมล็ดพันธุ เพาะปลูก การคา ผูบริโภค

ผูบริโภค

ปรับตัวเร็ว ตองการสินคา
ตรง/เร็ว ใหราคา

เพาะปลูก

ระบบการขนสง Logistics /Tracking Systemคัดพันธุธรรมชาติ 
GENE Alteration

Automation/IOT
24 ช่ัวโมง ใชคนนอย

ใชเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร 
Robotics Drone GPS
สารเคมี/ออรแกนนิค

ทำเอง/จางทำ ประกันภัย 

เมล็ดพันธุ E-COMMERCE

บริโภค

แปรรูป

นำบริโภค

อุตสาหกรรม
แปรรูป

แบบเดิม เกษตร - อุตสาหกรรม - พาณิชย

แบบใหม เกษตร - อุตสาหกรรม - พาณิชย - คมนาคม - ดิจิทัล - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6564

แผนพัฒนา สิ่งแวดล้อม
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เติบโตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ก่อเกิดความมั่นใจ สมดุล และยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
น้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จ. ระยอง

ศูนยจัดการขยะมูลฝอย
แบบพสมผสาน 
รวมทุนกับเอกชน

ระบบรวบรวมและ
บำบัดน้ำเสียรวม 
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

ศูนยจัดการขยะมูลฝอย
จ. ฉะเชิงเทรา

ศูนยจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เขตบริการสุขภาพที่ 6

ศูนยจัดการขยะมูลฝอย
เกาะลาน ชลบุรี 
เอกชนลงทุน

รองรับสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคืนธรรมชาติ
ในอนาคต 6 โครงการ

ศูนยจัดการขยะมูลฝอย
เมืองพัทยารวมทุน
กับเอกชน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
เมืองพัทยา

 ระยอง 

ฉะเชิงเทรา

 ชลบุรี

1,073.8 ลานบาท

145.8 ลานบาท

3,000 ลานบาท

1,400 ลานบาท

1,094 ลานบาท

357 ลานบาท

200 ลานบาท200 ลานบาท

960 ลานบาท

86 โครงการ
13,572 ลานบาท
งบประมาณรัฐ
9,298.8 ลานบาท

14 โครงการ
เรงดวน
8,555 ลานบาท

งบประมาณรัฐ
4,281.7 ลานบาท
เอกชน
4,273.8 ลานบาท

พัฒนาการเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
และ E-Commerce

เทคโนโลยีกับสายธุรกิจจากฟาร์มถึงผู้บริโภค
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คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2562

สัดส่วนการใช้พื้นที่
สัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลง

พื้นที่

เมืองและพาณิชยกรรม

เขตส่งเสริมกิจการพิเศษ

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

อนุรักษ์และป่าไม้

เขตทหาร

1,400,108.64

10,849.80

404,728.11

5,089,419.02

1,340,866.10

99,817.24

1,171,170.90

10,849.80

424,143.56

4,802,336.10

1,837,471.30

99,817.24

228,937.74

0

19,415.45

287,082.92

496,605.20

0

ของเดิม (ไร่) ปรับใหม่ (ไร่) เปลี่ยนแปลง (ไร่)

•  พื้นที่เกษตรชั้นดีและป่า    
   อนุรักษ์ไว้ทั้งหมด

•  จัดสรรพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
    น�ากลับมาเป็นพื้นที่
    ที่เป็นประโยชน์

ร่างแผนผงั
การพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
กระจายทรพัยากรทีดิ่นอย่างสมดลุและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

ควบคูไ่ปพร้อมกนั

%

2.74

0

0.23

3.44

5.95

0

พัฒนามหานครการบิน
ภาคตะวันออก

• ระยะเวลาพัฒนาเมือง
   5 ปีแรก           10 กิโลเมตร รอบสนามบิน
   5 - 10 ปี         30 กิโลเมตร รอบสนามบิน
   10 - 15 ปี       60 กิโลเมตร รอบสนามบิน

• การเชื่อมต่อ (Connectivity) กรุงเทพฯ - ระยอง
   รถไฟฟ้าความเร็วสูง 30 - 35 นาที
   ถนน ไม่เกิน 60 นาที 
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พัฒนา อีอีซี
เมืองใหม่อัจฉริยะ
(Smart City)

Better Living, 
Splendid Lifestyle
เมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) คอื เมอืงทีใ่ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ IoT และนวัตกรรม เข้ามาบรหิารจัดการเมอืง เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการพัฒนาเมือง มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยยังมแีนวคดิความเป็นเมอืงน่าอยู ่(Livable City)

ส�าหรับการเดินทาง เน้นการใช้ระบบสาธารณะ และลดการปล่อย
คาร ์บอนไดออกไซด ์  มีการใช ้ประโยชน ์พื้นที่อย ่างคุ ้มค ่า
ด้วยการออกแบบพฒันากายภาพสิง่แวดล้อมเมือง พ้ืนท่ีสาธารณะ
และพ้ืนทีส่เีขยีว เพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ั่งยนืแห่งอนาคต 
โดยมีแนวทางการพฒันาอจัฉริยะ ทัง้ 7 ด้าน (7 Smarts) ทัง้ในส่วนพืน้ที่
เมืองเดมิและเมอืงใหม่ เชือ่มต่อกบัระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และภาพรวม
ในพื้นที่ อีอีซี

7 Smarts
Smart living
Smart people
Smart government
Smart economy

Smart mobility
Smart energy
Smart environment
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อีอีซี
ผลต่อการพัฒนาประเทศ

1. การปรับเปลี่ยนทิศทาง
     การพัฒนาให้ถูกต้อง

อีอีซี กระบวนการปรับเปลี่ยนประเทศ
ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของโลก

อีอีซี ใช้กลไกความร่วมมือของรัฐ เอกชน ประชาชน และนักลงทุน
ในรูปแบบที่สามารถสร้างเทคโนโลยีให้กับธุรกิจไทยในทุกระดับ

สร้างคนไทยและเยาวชนไทยสู่ยุค 4.0
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2. การเชื่อมโยง กับภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

อีอีซี สร้างความเชื่อมโยง
กับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศ

และสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค

อีอีซี เป็นประตูเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศไทย
ในด้านการผลิตสินค้าและการขนส่ง การขยายการค้า การลงทุน

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาไปพร้อมกัน
กับประเทศเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีอีซี New Engine of Growth

3. การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

25582557

0.9 2.8
3.3 3.9

4.2

2559 2560 2561 2562f

4.0

GDP Growth ประเทศไทย (%)

3%

-4.0

-2.0

0.0 -1.5

-2.2

-2.1

0.5
1.7

3.1 3.12.0

4.0
6.0

2556

2556 - 2558 :   -1.5%
2559   O.5%
2560   1.7%

2561Q1 3.1%
2561Q2 3.1%
2561Q3 3.8%
2561Q4 5.5%

2557 2558 2559 2560 2561Q1 2561Q2 2561Q3 2561Q4 2562Q1

5.5
4.4

3.8

การลงทุนภาคเอกชน (%)

จากการด�าเนินโครงการ อีอีซี จนถึง มิถุนายน 2562
• อัตราการขยายตวัการลงทนุภาคเอกชนเป็นบวก 3 ปี ติดกนั 4 ไตรมาส

• เศรษฐกิจไทยขยายตวั (GDP Growth) ของประเทศไทย เกนิร้อยละ 3 (New Normal)

ทีม่า : สศช.

ทีม่า : สศช.
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ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
World Competitiveness Center (IMD) ประจ�าปี 2019

พบว่า ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยดขีึน้ 5 อนัดบั
และสูงที่สุดในรอบ 15 ปี

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยแยกตามตัวชี้วัด
การจดัอันดบัของประเทศไทยมผีลการจดัอนัดับดขีึน้ใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะเศษรฐกจิ ประสทิธภิาพ
ของรฐั และโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการจดัอนัดบัด้านเศรษฐกิจดขีึน้มาจากการลงทุนจากต่างประเทศ
ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายด้านธุรกิจที่ดีขึ้น

นอกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ที่สูงขึ้น
4 อนัดบัอกีด้วย

30
28

27
25

25622561256025592558

30

0 อันดับ 2562

สภาวะทางเศรษฐกิจ

อันดับ 2561 การเปลี่ยนแปลงของอันดับ0

8 10

ประสิทธิภาพของภาครัฐ

20 22

สภาวะทางเศรษฐกิจ

27 25

โครงสรางพื้นฐาน

45 48

ทีม่า : IMD International, World Competitiveness Center

ด้วยประมาณการมลูค่าการลงทุนโครงการ ออีซี ี1.7 ล้านล้านบาท
ภายใน 5 ปี (หรือ ประมาณ 300,000 ล้านบาท ต่อปี) 

• จะส่งผลให้อัตราการขยายตวัการลงทนุของประเทศเพิม่ขึน้เป็น ร้อยละ 10 ต่อปี 

• ท�าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว (GDP Growth) เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 ต่อปี

• ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว (GDP Growth) อยู่ที่ระดับ ร้อยละ 5 ต่อปี
  ยกระดับศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ

อีอีซี เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุน
เกิดการสั่งสมเทคโนโลยี ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ท�าให้เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโต

ตามศักยภาพของประเทศที่ควรจะเป็น  

อีอีซี New Engine of Growth
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อีอีซี ท�าให้ประเทศบรรลุเป้าหมาย
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ได้เร็วกว่าปกติอย่างน้อย 5 ปีอย่างยั่งยืน 

ปี 2570
12,450

$/คน/ปี

ปี 2561
6,900
$/คน/ปี

กรณีมีการพัฒนา อีอีซี กรณีไม่มีการพัฒนา

GDP  per Capita

กับดักรายได้ปานกลาง

12,450

$/คน/ปี

การลงทุนของ อีอีซี เป็นการลงทุนที่มีคุณภาพ
สามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในระยะยาว 

ดลุการค้า - ดลุบญัชเีดนิสะพดั

อตัราเงนิเฟ้อ

ดลุการคลงั

ดลุการค้าและดุลบญัชเีดนิสะพดัยังคงอยู่ในระดบัที่จัดการได้

อตัราเงนิเฟ้อในระยะยาวจะยงัคงอยูใ่นระดบัต�า่

การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของ อีอีซี เป็นการลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (PPP) โดยรฐัลงทนุประมาณ ร้อยละ 32 ของมลูค่าโครงการส่วนทีเ่หลอืเป็นการลงทนุ
โดยเอกชนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืนทางการคลังอย่างมีนัยยะส�าคัญ

4. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระยะยาว
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5.  การสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งประเทศ

อีอีซี สร้างประโยชน์และความสุข
ให้กับคนไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

•  ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
•  หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล�้า 
•  หลุดจากกับดักความไม่สมดุลทางการพัฒนา 
•  มตีวัอย่างของเมืองทีม่คีวามทนัสมัยระดบันานาชาติ
•  มสีิง่แวดล้อมทีด่เีหมาะสมต่อการอยูอ่าศยั
•  มีการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ
    และขีดความสามารถของบุคลากรไทย
•  มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
•  มีงานจ�านวนมาก ที่มีรายได้สูง รองรับเยาวชนในอนาคต 
•  มีการลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย 
•  มีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเชิงสุขภาพ
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ออีซี ีกับ
ประชาชนในพ้ืนที่

5 ปี

10 ปี

มีงานที่มีรายได้สูงจ�านวนมาก
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(การศีึกษา การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต)

มีระดับการพัฒนาไม่น้อยกว่ากรุงเทพ

“

อีอีซี กับ
การพฒันาประเทศ

5 ปี

10 ปี

สั่งสมการลงทุนและสั่งสมเทคโนโลยี
ให้เยาวชนไทยในอนาคต

อีอีซี พร้อมเป็นตัวอย่างในการพัฒนาพื้นที่พิเศษในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ”

คนไทย ธุรกิจไทย มีทุน มีเทคโนโลยี
สร้างความเจริญให้ประเทศต่อไป

ในอนาคต

ประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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อีอีซี จะน�าไปสู.่..

กรุงเทพฯ

สนามบินดอนเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินอูตะเภา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

การเชื่อมกรุงเทพฯ
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน 
โดยเชื่อม 3 สนามบิน 

และเมืองใหม่ 
(เมืองอัจฉริยะน่าอยู่) 

“ “ ยกระดับความเป็นอยู่
ให้ประชาชนในพื้นที่ อีอีซี

โอกาสมาถึงบ้าน มีงานมาถึงตัว 
มีครอบครัวที่อบอุ่น

” ”

ออีซีี
ประโยชน์ประชาชน...คนธรรมดา

ท�าความเข้าใจ...ชุมชน ประชาชน
เกิดความรู้...ความร่วมมือ

ท�างานร่วมกัน...เพื่อส่วนรวม




