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วตัถปุระสงคข์อง EEC:  

o ฐานสะสมการลงทนุ และ                

     ฐานสะสมเทคโนโลย.ี.เพือ่เยาวชนไทย 
 

เป้าหมายระยะยาว (10 ปี)  

o คนไทยทกุระดับมรีายไดส้งูขึน้ มสีภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ดว้ย

การคดิเป็น และใชเ้ทคโนโลยเีป็นในการหารายได ้

เป้าหมายระยะปานกลาง (5 ปี) 

o จบการพัฒนาระยะแรก ดว้ยประโยชน ์7 ประการ 

เป้าหมายระยะสัน้ (1ปี) 

o เตรยีม 5 โครงการหลัก  

o วางระบบสะสมเทคโนโลย ีและพัฒนาคน 

กรงุเทพฯ 

ระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก 

EEC 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ี

ระยอง 

EEC: ไทยแลนด ์4.0 ใหเ้ป็นรปูธรรม..ดว้ย..การพัฒนาเชงิพืน้ที ่ 



ในทางกายภาพ... 

o ใช ้3 จังหวัดเป็นฐาน เริม่ตน้ 

o ใชก้ลยทุธประกาศพืน้ทีเ่ล็กๆเป็น “เขต

สง่เสรมิพเิศษ” 

..เหมอืนการประกาศ นคิมอตุสาหกรรม แตเ่นน้

อตุสาหกรรมเป้าหมายและเรือ่งทีจ่ าเป็นจรงิๆ]  

..ตวัอยา่งเชน่ เขตสนามบนิอูต่ะเภา 6,500 ไรเ่ป็น เขต

สง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ: เมอืงการบนิภาคตะวนัออก  

ใหเ้ป็นเขตในท าธรุกจิทีเ่กีย่วกบัการบนิ 

 

 30 ปีทีผ่า่นมา พืน้ทีท่ านคิมอตุสาหกรรม  
       118,003 ไร ่คดิเป็น 1.4% ของพืน้ที ่3 จงัหวดั 
 
 ประมาณความตอ้งการทีด่นิเพือ่การอตุสาหกรรมใน

โครงการ EEC 
      50,000 ไร ่ คดิเป็น 0.6 %ของพืน้ที ่3 จงัหวดั 3 



เป้าหมายระยะส ัน้ (1 ปี) เตรยีมตวัใหจ้บเร็วทีส่ดุ 
 

1. โครงสรา้งพืน้ฐาน  อนุมตัแิละหาผูล้งทนุ

โครงการหลกั 

 สนามบนิอูต่ะเภา+ รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 

 3 ทา่เรอื + รถไฟทางคูเ่ชือ่มการขนของเขา้ทา่เรอืทัง้ 3 

 ระบบถนน  ทางหลวง มอเตอรเ์วย ์

ความกา้วหนา้ 

 5 ก.พ. 60 อนุมตัขิอ้เสนอและงบประมาณ สนามบนิและ

รถไฟความเร็วสงู 

 ม.ิย. จะขออนุมตัขิอ้เสนอ 3 ทา่เรอื+ รถไฟรางคู ่+ ICD ทัง้

ระบบ 

 แผนระบบถนนหลกั มอเตอรเ์วย ์มแีลว้ ลงทนุเกอืบ

หมดแลว้  
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เป้าหมายระยะปานกลาง (5 ปี) : จบการพัฒนาระยะแรก  

1) ประชาชนไดใ้ช ้โครงสรา้งพืน้ฐาน ทีเ่สร็จสมบรูณ์    

(สนามบนิ-รถไฟความเร็วสงู-รถไฟรางคู-่โครงขา่ยถนน ประมาณ 600,000 ลา้นบาท

เป็นการร่วมทนุกบัเอกชน)  

2) มกีารจา้งงานใหม.่.รายไดส้งู  

(ไมน่อ้ยกวา่ 100,000 ต าแหน่ง จากโครงการลงทนุใน 10 อตุสาหกรรม

เป้าหมายทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีหม ่เงนิลงทนุประมาณ 500,000 ลา้นบาท)  

  

3) ม ีSME อยูบ่น e-commerce  

(จ านวนมากทีเ่ชือ่มกบัอตุสาหรรมและธรุกจิใหม)่ 

  

4) มธีุรกจิบรกิารจ านวนมากมรีายไดส้งู  

(คา้ปลกี คา้สง่ อสงัหารมิทรัพย ์โรงแรม เกสตเ์ฮาร ์และอืน่ๆ)  

  

5) มธีุรกจิเกษตร อาหาร เทคโนโลยสีมยัใหม ่ 

(เชือ่มความตอ้งการในเมอืง และสง่ออก) 

  

6) มนีกัทอ่งเทีย่วเพิม่ข ึน้อยา่งนอ้ยเทา่ตวั  

(จาก 20 เป็น 40 ลา้นคนทัง้ไทยและตา่งประเทศจากการพัฒนาแหลง่

ทอ่งเทีย่วทัง้ 3 จังหวัด 400,000 ลา้นบาท) 

 

7) มวีถิชีวีติเดมิทีด่ขี ึน้ และ เพิม่เตมิเมอืงใหมท่นัสมยัส าหรบัอนาคต  

(เมอืงใหมฉ่ะเชงิเทรา พัทยา2 ระยองเมอืงอนาคต; 200,000 ลา้นบาท 

เงือ่นไขของความส าเร็จ 
 
o ทกุคนเห็นวา่ “EEC เป็นของ
ตวัเอง” และ “ชว่ยกนัคนละแรงท า
ใหเ้ป็นจรงิ” 

 
o การลงทนุครบ 1.5 ลา้นลา้นบาท
ตามแผน 

 
o  เทคโนโลย-ีโครงการใหม-่
โครงสรา้งพืน้ฐานใหมทั่ง้ 4 ดา้น
เขา้เชือ่มโยงและสรา้งประโยชน์
กบัประชาชน และเยาวชนไทย 
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ยกระดบั 5 อตุสาหกรรมเดมิ 
 
ยานยนตแ์หง่อนาคต  
อเิล็กโทรนกิสอ์จัฉรยิะ  
ทอ่งเทีย่วเชงิคณุภาพ  
เทคโนโลยเีกษตร อาหารแหง่
อนาคต  
 
เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม ่ 
 
หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ  
ธรุกจิการบนิและอากาศยาน   
ไบโออโีคโนม ี(ผลติภัณฑใ์หม่
จากฐานเกษตร)และปิโตรเคมทีี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
เมดคิลัฮบั (รักษา-ยา-อปุกรณ)์   
ดจิติลั 

2. การลงทนุ 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย: เชญิชวนและมกีารลงทนุจรงิ 
 

ความกา้วหนา้ 
 
กฎหมายสง่เสรมิการลงทนุ  

• พรบ.สง่เสรมิการลงทนุ (2560) พรบ.กองทนุเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
(2560)  พรบ. เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (ก าลังรอเสนอสภา) 

 
มาตรการสง่เสรมิ  

• สง่เสรมิ 10 คลัสเตอรอ์ตุสาหกรรมเป้าหมายใหม ่มกีารขอสง่เสรมิการลงทนุใน
พืน้ที ่EEC แลว้ ประมาณ 20,000 ลา้นบาทในปีทีแ่ลว้ 

• ครม.อนุมัต ิแผน-แนวทาง-มาตรการ สง่เสรมิ  
o อตุสาหกรรมไบโออโีคโนมแีละปิโตรเคม ี(พ.ย. 59) 
o อตุสาหกรรมยานยนต ์(ก.พ. 60) 
o หุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต ิ(ภายในพ.ค. 60) 

 

ตวัอยา่งบรษิทัช ัน้น า 
• การบนิไทย-แอรบ์ัส ท า MOU การซอ่มเครือ่งบนิ 
• โตโยตา้ขยาย ไฮบรดิและรถไฟฟ้า 
• อาลบีาบา/ลาซาดา้ เสนอแผน 5th Generation E-commerce Park และ

รว่มกับรัฐบาลท าการฝึกอบรบ SME ขึน้ขายบน e-commerce 
• บรษัิทท า Solution เรือ่งหุน่ยนต ์HIRATA ของญีปุ่่ นมารว่มทนุกับบรษัิทไทย  
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3. การพฒันาการทอ่งเทีย่ว เพิม่

นกัทอ่งเทีย่วคณุภาพ 

o แผนพัฒนาการทอ่งเทีย่ว 3 จังหวดั EEC 

เขา้สูก่ารทอ่งเทีย่วเชงิคณุภาพ 

ความกา้วหนา้ 

o ททท.รับผดิชอบท าแผน 

o สนามบนิอูต่ะเภาเริม่มสีายการบนิมามาก

ขึน้ 

4. การพฒันาสาธารณูปโภค และ

เมอืง 

o ความเพยีงพอของ สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

น ้า พลังงาน ขยะ 

o ศกึษาแนวทางขยายของเมอืงใหม ่

o กองทนุพัฒนา EEC ชขว่ยสนับสนุนการ

พัฒนาชมุชน 

ความกา้วหนา้ 

o กระทรวงพลังงานก าลังชว่ยวางแผนความ

ยั่งยนืของ ไฟฟ้า และพลังงาน 

o การประปาภมูภิาค กรมชลประทานดแูลเรือ่ง

น ้า 



5. วางระบบการสะสมเทคโนโลย ีและการสรา้งคน 
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o เขตนวตักรรม มีแลว้ 2 เขต 
o เขตนวตักรรมภาคตะวนัออก (EECi-ระยอง) ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ สรา้งความรูใ้หม่ดา้น 

ระบบอตัโนมตัและหุ่นยนต ์ สมองกล (ARIPOLIS) และ ผลิตภณัฑใ์หม่จากฐานเกษตร 
(BIOECONOMY)  

o เขตเทคโนโลยีดิจิตลั (EECd ศรีราชา) ของกระทรวงดิจิตลั ท า ดิจิตลัพารค์ และ เดตา้เซน็เตอร ์
o เง่ือนไข ตอ้งใหเ้ขา้กบัชมุชน และเป็นประโยชนก์บัชมุชนรอบขา้ง 

 
o การปรบัปรุงระบบการเรียนรูข้องคนใน EEC: ก าลงัท าแผนปฎิบตัิการ 

o นักเรียน— รูจ้กัเทคโนโลยีตัง้แตเ่ด็ก ใหไ้ม่กลวั ใหน้ ามาปรบัเป็น 
o มืออาชพี –  

 เสริมระบบราชมงคล ใหมี้การเรียนและฝึกงานเทคโนโลยีกบัภาคอุตสาหกรรม 
 เสริมระบบราชภฏัใหช้ว่ยดา้นงานบริการระดบัสูง 

o นักวิจยั นักวิทยาศาสตร ์ใช ้ EECi EECd  



Chonburi 

Rayong 

Chachoengsao 

Bioeconomy 

Aviation industry 

Modern automotive 

Smart electronics 

Robotics 

Logistics Hub 

Food Processing 

New Chachoengsao City 

New Rayong City New Pattaya City 
Tourism Agricultural Technology 

Agricultural Technology 
Food Processing 

Bangkok 

ท่าอากาศยานอูต่ะเภา และศูนยซ์อ่มอากาศยาน 

ท่าเรือพาณิชยส์ตัหีบ 

ท่าเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 

ท่าเรือมาบตาพุด ระยะท่ี 3 

รถไฟความเร็วสูง – สายตะวนัออก 

รถไฟรางคู ่

ทางหลวง และมอเตอรเ์วย ์

ปิโตรเลียม และเคมีชีวภาพข ัน้สูง 

การแพทยค์รบวงจร 

การท่องเท่ียว 

ศูนยก์ลางดา้นธุรกิจระดบัโลก/ เขตเสรีทางการคา้ 

การพฒันาเมืองใหม่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

สาธารณูปโภค 15 

ยานยนตแ์หง่อนาคต (EV/AV) 

อตุสาหกรรมการบิน, หุน่ยนต,์ อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

4 กลุม่ 15 โครงการ และ 5 โครงการหลกั    
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• ประกาศนโยบาย เมอืงการบนิภาคตะวนัออก (Eastern 
Airport City) เตรยีมรบั 15-30-60 ลา้นคนในอนาคต  

• เร ิม่กอ่สรา้ง MRO ของการบนิไทย-แอรบ์สัและ พนัธมติร 

• เร ิม่กอ่สรา้งทางวิง่ที ่2 และ ระบบสาธารณูปโภค 

• ประกวดแบบและประมลูผูล้งทนุในพืน้ทีท่ ีเ่หลอืท ัง้หมด เร ิม่ 15 
ลา้นคนใน 5 ปี และธุรกจิทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

Eastern 
Aerotropolis 

(U-Tapao) 

Eastern  
High Speed Train 

• ประมลู PPP รถไฟความเร็วสงูสายตะวนัออก เชือ่ม 3 
สนามบนิ  ให ้EEC เป็นสว่นขยายของกรงุเทพฯอยา่งถาวร 

• 3 ทา่เรอื เป็นสว่นหนึง่ของ Eastern Sea Gateway  

o ประมูล PPP ทา่เรอืแหลมฉบงัระยะที ่ Gateway to Asia 

o PPP ทา่เรอืมาบตาพดุ 

o กอ่สรา้ง Ferry และ Cruize ที ่ทา่เรอืสตัหบี  

• บรษิทัช ัน้น าเร ิม่ลงทนุ ยานยนตไ์ฟฟ้า-หุน่ยนต-์medical 
hub-ชิน้สว่นอากาศยาน-Bioeconomy 

• มแีผน-พืน้ที-่หลกัเกณฑ ์การพฒันา 3 เมอืงใหม ่(และ
แผนการพฒันาศนูยก์ลางการเงนิ) 

Leading 
Target Industries 

Eastern 
Sea Gateway to Asia 

Eastern 
Future Cities 
เมืองแห่งอนาคต 

รปูธรรม…5 โครงการหลกั ปี 2017  
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ประเมินงบการลงทุนรวมทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน ไม่น้อยกวา่  
1.5 ลา้นลา้นบาท (43,000 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก 
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 200,000 ลา้นบาท (5.7 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

 400,000 ลา้นบาท (11.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

 500,000 ลา้นบาท (14 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

35,300 ลา้นบาท (1 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

64,300 ลา้นบาท (1.8 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

158,000 ลา้นบาท (4.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

88,000 ลา้นบาท (2.5 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

10,150 ลา้นบาท (0.3 ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

200,000 ลา้นบาท (5.7ลา้นดอลลารส์หรฐั) 
 

การพฒันาเมืองใหม ่

พฒันาการท่องเที่ยว 

การลงทุนอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

โครงการรถไฟรางคู ่
โครงการรถไฟความเร็วสูง 

 
การพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที่3 

การพฒันาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่3 

โครงการกอ่สรา้งทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

Note : Estimated investment amount shown 

เป้าหมาย 

EEC 

การพฒันาสนามบินนานาชาติอูต่ะเภา 



ค ำสั่ง คสช. ที่ 2/2560 ให้มี คกก.นโยบำย กรศ. และ สรกศ. 
 มติ คกก.นโยบำย ครั้งที่ 1/2560 (5 เม.ย. 60) เห็นชอบให้ กรศ. ตั้งคณะอนุกรรมกำร 6 ชุด  

คณะกรรมกำรนโยบำย 

นำยกอบศักดิ์ 
ประธำน  

ผอ.สนข. 
ประธำน  

เลขำฯ สกรศ. 
ประธำน  

อธิบดีกรมโยธำ 
ประธำน  

ผู้ช่วย รมต. 
ท่องเที่ยวประธำน  

อนุฯ เขต
ส่งเสริม

อุตสำหกรรม
และนวัตกรรม 

กรศ.  

อนุฯ พัฒนำ
เมืองใหม่ 

ฉะเชิงเทรำ-
พัทยำ-ระยอง  

รมต. ดิจิทัล 
ประธำน 

อนุฯ จัดท ำ
ระเบียบกำร

ร่วมทุน
เอกชนฯ ใน 

EEC 

อนุฯ พัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน  

อนุฯ พัฒนำ
บุคลำกร 

กำรศึกษำ กำร
วิจัย และ
เทคโนโลยี  

อนุฯ พัฒนำ
และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว

ใน EEC 
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สกรศ. 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง และรถไฟทางคู่ 
เชือ่มตอ่ 3 สนามบินนานาชาติ ใชเ้วลาเดินทางเพียง 1 ช ัว่โมงดว้ยรถไฟความเร็วสูง  
เชือ่มตอ่ 2 ท่าเรือนานาชาติ สู่นิคมอตุสาหกรรม 

15 

รถไฟความเร็วสูง: กรุงเทพ – ระยอง 
 
- เชือ่มตอ่ 3 สนามบินหลกั:  ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, และ
สนามบินอูต่ะเภา ในเวลาเพียง 1 ชัว่โมง 

- เชือ่มตอ่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบิน
นานาชาติอูต่ะเภา ภายใน 45 นาที 

- รองรบัผูโ้ดยสาร 110 ลา้นคน/ปี 

ดอนเมือง 

สุวรรณภูมิi 

ชลบุรีi 

ศรีราชา 

พทัยา 

ระยอง 
อู่ตะเภา 

ฉะเชิงเทรา 

      รถไฟความเร็วสูง 
      รถไฟทางคู่ปัจจุบัน 
      รถไฟทางคู่ตามแผนฯ 
      รถไฟทางคู่เส้นทางใหม่ 

 
รถไฟทางคู:่ เชือ่มตอ่ท่าเรือหลกักบันิคมอุตสาหกรรม 
 

-   ยกระดบัทางคูจ่ากท่าเรือแหลมฉบงัไปทา่เรือน ้าลึกมาบตาพุด  
 

- เกิดเสน้ทางใหม ่ ไดแ้ก ่
• แหลมฉบงั– ปลวกแดง– ระยอง (อยูใ่นรายการโรงการใน

กิจการภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์ารใหเ้อกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรฐั) 

• มาบตาพุด– ระยอง – จนัทบุรี – ตราด  (อยูร่ะหวา่ง
การศึกษา) 
 



การพฒันาท่าเรือแหลมฉบงัระยะที ่ 3 สู่การเป็นท่าเรือช ัน้น า 1 ใน 10 ของโลก 
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การขยายทา่เรือแหลมฉบงั มีเป้าหมายเพ่ือ 

 ลดขดีจ ากดัและเตรียมรองรบัการขยายตวั
ของเศรษฐกิจในอนาคต 

 เพ่ิมศกัยภาพการขนสง่ตูค้อนเทนเนอรส์อง
เท่า จาก 7 เป็น 18 ลา้น TEU ตอ่ปี 

 เพ่ิมศกัยภาพการขนสง่รถยนตส์ าเร็จรปูสาม
เท่า จาก 1 เป็น 3 ลา้นคนัตอ่ปี 

 เติมเต็มศกัยภาพดา้นโลจิสติกสแ์ละเป็นประตู
สู่ อินโด-ไชน่า 

 มุ่งสู่การเป็นทา่เรือช ัน้น า 1 ใน 10 ของโลก 

Phase 3 

Phase 
4 

Railway connection 



การสนบัสนุนและส่งเสริมการลงทุนอตุสาหกรรมเป้าหมายในพืน้ที ่ EEC 
กิจการที่ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ที่สรา้งมูลคา่เพ่ิมใหสิ้นคา้และบริการ 

เศรษฐกิจชีวภาพ ยานยนต,์ ชิน้ส่วนยานยนต,์ 
อิเล็กทรอนิกส ์ และหุ่นยนต ์

ธุรกิจการบินและ 
ธุรกิจเกีย่วเน่ือง 

สาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีการแพทย ์

การซอ่มบ ารุงอากาศยาน 

การผลิตชิน้ส่วนอากาศ 

คลงัสินคา้ทางอากาศ 

ยานยนตแ์ห่งอนาคต 

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์

หุ่นยนตเ์พ่ืออุตสาหกรรม และเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการใน

ชีวิตประจ าวนั 

อาหารแห่งอนาคต 

การผลิตพลาสติกชีวภาพ 

เคร่ืองส าอาง 

ศูนยสุ์ขภาพ 

ศูนยก์ารแพทย ์

ยาและอุปกรณก์ารแพทย ์
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EEC พืน้ที่ยุทธศาสตรแ์ห่งภูมิภาคอาเซียน 

ประตูสู่เอเชีย- เขา้ถึงประชากร
โลกกวา่คร่ึงหน่ึง 

EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
มีขนาดใหญที่่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ทัง้ในเชิงงบประมาณ 
และขนาดพืน้ที ่

GDP ของทัง้ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก, อาเซียน และอินเดีย 
มีมูลคา่รวมกวา่ 1/3 ของ GDP 
โลก 

ศกัยภาพของพืน้ที่ 

จีน 

อินเดีย 

อาเซียน 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้

เชือ่มยุโรป 

เชือ่มสหรฐัอเมริกา 

เชือ่มโอเชียเนีย 

CLMV 
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การเช่ือมต่อภมูิภาค…  
ด้วยการเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงกบัการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต้ และ ระเบียงตะวันออก-ตะวันตก นอกจากน้ันยัง

เป็นศูนย์กลางของความเช่ือมโยงมหาสมุทรอนิเดียกบัมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งประเทศกลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง และ

ทางตอนใต้ของประเทศจีน 
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ศกัยภาพของพื้ นท่ี 

Cambodia 
Vietnam 

ท่าเรือ 
แหลมฉบงั 

ท่าเรือมาบตาพุด 

Dawei 

กมัพูชา 

จีน 
 CLMV 

มาเลเซีย 
สิงคโ์ปร ์

E-W 

N-S 



ขัน้ตอนการขบัเคลื่อนโครงการที่ส าคญั 

1 2 3 4 5 

ประชมุคณะกรรมการ 
บริหารการพฒันาพืน้ที ่
ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ (คบพ. 1/2559) 

7 มีนาคม 2559 

4 ตลุาคม 2559 

4 มกราคม 2560 

17 มกราคม 2560 

1 กมุภาพนัธ ์ 2560 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่าง
พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... 

คณะรฐัมนตรีเหน็ชอบ
อนุมติังบประมาณ 7 
พนัลา้นบาท ส าหรบั
โครงการ 48 โครงการ 

หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 44 ต ัง้
คณะกรรมการเพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

คณะกรรมการบริหารการ
พฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก 

ประชมุนดัแรก 13 มีนาคม 
2560 
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ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560 

คาดว่าพระราชบญัญติัเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

 มีผลบงัคบัใช ้

5 โครงการส าคญั
เร่งดว่นไดร้บัความ

เหน็ชอบ 

แผนปฏิบติัการ 
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