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เป็นจุดเริ่มต้นการผลักดัน Thailand 4.0 แบบก้าวกระโดด/EEC ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะมี ESB เป็นฐานมากว่า 30  ปี 
/Connectivity กับจังหวัดและภูมิภาคอื่น/หลายประเทศเร่งพัฒนา SEZ 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา-แหลมฉบัง พัทยา-สัตหีบ-อู่ตะเภา 
มาบตาพุด-
ระยอง 

วิสัยทัศน์ EEC 

เป้าหมายรายจังหวัด(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

เมืองน่าอยู่ รองรับ
การขยายของ
กรุงเทพฯฝั่ง
ตะวันออก 

ศูนย์กลางการศกึษา
และพัฒนาทักษะ

นานาชาติ 

เมืองอุตสาหกรรมผลิตสมัยใหม่ 
เพื่อเชือ่มสูก่ารผลิตภูมิภาคลุ่ม

น้้าโขงและอาเซียน 

เมืองการ 
ท่องเที่ยวเชงิธุรกจิ 

ครอบครัว สุขภาพ และ
สันทนาการระดับโลก 

ศูนย์ธุรกิจ 
การบินและ 

โลจิสติกสแ์ห่ง
อาเซียน 

เมืองน่าอยู่ที่สุดใน
อาเซียน อุตสาหกรรม
พลังงาน เคมี ชีวภาพ 

วิจัยอาหารและ 
Bioeconomy 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor) 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว/บูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคมขนส่ง/ให้สิทธิประโยชน์/อ้านวยความสะดวกนักลงทุน/พัฒนาเมือง
และความเป็นอยู่ของประชาชน/ผังเมือง/การใช้ประโยชน์ที่ดิน/พัฒนาแหล่งน้้า/สิ่งแวดล้อม/ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยขับเคลื่อน 
ความส าเร็จ : KSF 

เพิ่มพื้นที่รองรับ
อุตสาหกรรม 

กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

Incentive 
packages 

สาธารณูปโภค 
บุคลากร/
การศึกษา 

เทคโนโลยี Logistics 

ปี 2580 

มุ่งมั่นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ value base economy เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีภารกิจส้าคัญในการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ โดยการปรับแก้  
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางการพัฒนาประเทศ ให้เจริญ และสามารถรับมือกับโอกาส และ
ภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงใน ศตวรรษ 21 

วิสัยทัศน์ Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
กระบวนทัศน์การพัฒนา
ประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 

10 อุตสาหกรรมNew Engines of Growth 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 

ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  และให้ประเทศไทยก้าวข้ึนสู่ระดับประเทศพัฒนาโดยเร็วที่สุด ” 

Middle Income Trap 
Inequality Trap 
Imbalance Trap 

http://www.google.com/url?url=http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/plus-sign-clip-art-185522/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjD0LvV4t7XAhVEPI8KHfQWDVkQwW4IFTAA&usg=AOvVaw2MSnIhz0gvrlgCjIrXjwp3
http://www.google.com/url?url=http://th.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/plus-sign-clip-art-185522/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjD0LvV4t7XAhVEPI8KHfQWDVkQwW4IFTAA&usg=AOvVaw2MSnIhz0gvrlgCjIrXjwp3


ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น จาก 
โครงการลงทุน และการท่องเที่ยว 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากระบบสาธารณูปโภค
และส่ิงแวดล้อมที่ดี 

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า… จาก EEC สู่ชุมชน 

กองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน 

มีงานและโอกาสทางอาชีพที่ดี มีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น 

เข้าถึงสถาบันการศึกษา  
และโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ 

4 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ี ชุมชน และ
ประชาชนท่ีอยู่ภายใน หรือที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  













ประเทศไทยได้อะไร… 

งานใหม่กว่า 100,000 อัตรา/ปี 

เศรษฐกิจโต 5% ต่อป ี

ฐานภาษีใหม่ 100,000 ล้านบาท/ปี 

นักท่องเที่ยว +10 ล้านคน/ปี 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 400,000 ล้านบาท/ปี 

ลงทุน 1.5 ล้านล้านบาทใน 5 ปี 

ลดค่าใช้จ่ายด้าน โลจิสติกส ์จาก 15% 
ของ GDP เหลือ 12% ของGDP 

EEC เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจให้มีการ
ลงทุนตรงจุด ตรงเป้าหมาย 

ท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตัวอย่างน้อย 
5% ต่อปี...เทียบกับ 3 % ในปัจจุบัน 

สร้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

สร้างฐานภาษีใหม่ไม่น้อยกว่า 100,000 
ล้านบาท/ปี จาก GDP ที่เพิ่มขึ้น 

ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มสู่สนามบินอู่
ตะเภา สร้างรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 450,000 

ล้านบาทต่อปี 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของ
ไทยสู่มาตรฐานสากล 

10 

4.มีการประกอบกิจการ /มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  
5.มีงานจ านวนมาก ที่มีรายได้สูง รองรับเยาวชนในอนาคต  
6.มีการลงทุนในด้านเมืองใหม่ โรงพยาบาล โรงเรียน   ที่อยู่อาศัย  
7.มีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเชิงสุขภาพ  

1.ประเทศไทยพัฒนาไปสูป่ระเทศที่มีเสถยีรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  
2.ประเทศไทยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า หลุดจากกับ
ดักความไม่สมดุลทางการพัฒนา  
3.มีตัวอย่างของเมืองให้มีความทันสมยัระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย 
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EEC in Action 
“แผนภาพรวมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 



กพอ.เห็นชอบแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้ง 5 แผนหลัก ตาม . 29 แล้ว เมื่อ 10 สิงหาคม 2561 





EEC in Action 
“โครงสร้างพื้นฐาน” 









Master Timeline ของโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานหลัก 

























EEC in Action 
“อุตสาหกรรม” 



1.วัตถุประสงค์การจัดตั้งเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษใน EEC 
    เพื่อพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกิจทีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ     
    (1) เพื่อส่งเสริมการจัดทา้โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธภิาพมีความต่อเนือ่งและเชือ่มโยงกนั
อย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์พัฒนาพื้นทีใ่หม้ีความทนัสมัย  และ
โครงการอื่นทีไ่มต่้องเขา้ขา่ยท้าการจัดสรรทีด่ินเพือ่ขายหรือเช่า 
หรือเรียกว่า “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ” 
   (2) เพื่อส่งเสริมการการจัดท้าโครงการเพือ่รองรบัการประกอบ
อุตสาหกรรมทีม่ีจัดสรรทีด่ิน เพื่อขายหรือเชา่ตามกฎหมายว่าด้วย
กนอ. โดยก้าหนดการใช้ประโยชนใ์นทีด่ิน เพื่อรองรบักลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอา
นวยความสะดวก และบริการทีจ่้าเป็นต่อการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม หรือเรียกว่า “ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม” 
2. ขั้นตอนการจัดตั้งเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพิเศษในEEC 
 

2.2.สกพอ.ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน/เอกสารตาม 
      หลักเกณฑ์การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1.ผู้สนใจเสนอFS ขอจัดตั้งเขตส่งเสริม ต่อ สกพอ. 

2.3.เผยแพร่ผลการศึกษาฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น  
2.4.สกพอ. น าเสนอ กบอ./กพอ. ตามล าดับ 

2.6.ประกาศในราชกิจจาฯ เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
2.5.จัดท า EIA/EHIA/ผังแม่บท/แบบก่อสร้าง/ผังจัดสรร (ถ้ามี) 

3. เงื่อนไขการจัดตั้งเขตส่งเสริม ในพื้นที่ EEC  

       3.1 คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการฯ เป็นนิติบุคคลไทย             
/เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือ สิทธิครอบครอง หรือ หลักฐานแสดง 
การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง หรือ หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน  
ให้ด้าเนินการพัฒนาพื้นท่ีเป็นเขตส่งเสริม 
      3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดต้ังเขตส่งเสริมฯ ผู้เสนอ
โครงการฯต้องแสดงแผนที่ก้าหนดแนวบริเวณให้ชัดเจนและก้าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยก้าหนด
วัตถุประสงค์การขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯเพื่อกิจการพิเศษ หรือเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม 
      3.3 เอกสารประกอบการยื่นค าขอจัดต้ังเขตส่งเสริม  
            (1) FS  
            (2) ส้าเนาระวางที่ดิน บัญชีโฉนดที่ดิน   
           (3) Conceptual  Design  
           (4) Land use plan 
           (5) แผนการลงทุน แผนการเงิน แหล่งเงินทุน และการวิเคราะห์
ผลตอบแทนโครงการ  
           (6) ผังเมืองปัจจุบัน 
           (7) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ้านวยความสะดวก บริการที่
จ้าเป็น รวมถึงการจัดสรรพื้นท่ีตามข้อบังคับที่ สกพอ.ก้าหนด (กรณีขอ
จัดตั้งเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรม) 
           (8) รายงาน EIA/EHIA (ถ้ามี) 

FS  
ระบุชื่อของเขตส่งเสริมฯ วัตถุประสงค์ และแผนท่ีแนวเขต/
การศึกษาด้านการเงิน เทคนิค/ประโยชน์ต่อ EEC และ
ประเทศ/มาตรการเยี่ยวยา และลดผลกระทบ /ผลการรับฟัง
ความคิดเห็น /อื่นๆ 

คู่มือ 

http://www.google.com/url?url=http://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub.php?cate=1021&d=1012&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCv8enx5HcAhVVcCsKHRhFBAU4FBDBbggfMAU&usg=AOvVaw1s2Odje2N9MSK4v0j2NxF_


เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
4 แห่ง 21 แห่ง 

จะเร่งการลงทุนมาลง 















EEC in Action 
“การศึกษา” 







EEC in Action 
“การท่องเที่ยว” 









EEC in Action 
“Smart City” 
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01 

มีองค์กรก ากับดูแลอย่างถาวร 

02 

03 

• คณะกรรมการนโยบายโดย 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ
รัฐมนตรี 14 คน 

• ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก 

มีกระบวนการท างาน
อย่างชัดเจน 

• EIA/PPP/ผังเมือง/OSS ฯลฯ 
• เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
• สิทธิประโยชน์ 

(ภาษี/visa/work permit 
ฯลฯ) 

กองทุนพัฒนา “เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก” โดย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
• แผนบูรณาการและงบประมาณ

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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“ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 

“เขตส่งเสริม” 

“สกรศ.”: ส้านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

“คณะกรรมการนโยบาย” : คณะกรรมการนโยบาย การ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

“กรศ.” : คณะกรรมการ บริหารการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

“เลขาธิการ” : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย                   
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

“อุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 

“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ”  

“สกพอ.” : ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  

“กพอ.” : คณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก  

“กบอ.” :คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการ
พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธาน* 

“เลขาธิการ” : เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย                 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ”  

ค าจ ากัดความ ตามพระราชบัญญัติ ค าจ ากัดความ ตามค าสั่ง คสช.2/2560  

* กพอ. แต่งตั้งเพิ่มเติม  เมื่อ 16 กค 2561 
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เจตนารมณ ์
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐบาล ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง ยั่งยืน เน้นท างาน
ร่วมกัน ไม่แยกกันท างาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
1) ให้มีการพัฒนาต่อเนื่องเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2) ส่งเสริมพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ทันสมัย สร้าง
นวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้ต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เท่านั้น 
3) มีการบริหารพ้ืนที่แบบองค์รวม 
    - วางแผนการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ ยั่งยืน 
    - โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยง 
    - เมืองทันสมัย 
    - บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 

ซึ่งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดให้ประกอบ 

“เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” หมายถึง 
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ 

ในภาคตะวันออกที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” 
หมายถึง พื้นที่ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

“ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” หมายถึง 
ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษหรือกิจการ ที่เกี่ยวเนื่อง
หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
ซึ่งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีความรู้ความสามารถพิเศษ ในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  

“อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ”  
หมายถึง อุตสาหกรรมที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 

มาตรา4  



มาตรา 6 
ยกระดับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบรุี 

ระยอง และ พื้นที่อื่นใดที่ก าหนดเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

ซึ่งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดให้ประกอบ 

1.พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.จัดให้มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
3.จัดท าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสทิธิภาพ มีความต่อเนื่อง 
4.ก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ 
5.พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา EEC 

                  สามารถตรา พรฎ.ให้พ้ืนที่บางส่วน ในเขตจังหวัดอื่นที่ติดตอ่ หรือ
เกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ี เฉพาะพ้ืนท่ี เท่าที่จ าเป็น เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เพื่อประโยชน์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ม. 6 ให้หน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกัน 5 ด้าน ได้แก่   
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกให้มีความน่าอยู่และทันสมัยโดยสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบต่างๆ โดยต้องด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพปลอดภัย มั่นคง และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก   
2) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศมาประกอบ
อุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น  R&D การศึกษา  
3) จัดสรรงบประมาณ จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมและจ าเป็น รวมถึงให้การ
สนับสนุนด้านอ่ืน  
4) สร้างบรรยากาศที่ดีส าหรับการประกอบกิจการและการอยู่อาศัย ลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน   
5) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศในการ
ให้บริการทางการเงินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีข้อจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

มาตรา 7 
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มาตรา 8 
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช านาญการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หรือความเห็นชอบ EIA/EHIA ของโครงการ

หรือกิจการภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ 
โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงาน ที่ถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วน ในการนี้ ให้คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติมีอ านาจก าหนดหลัก เกณฑ์การเรียก เก็บ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมจากส านักงานหรือผู้ขออนุญาต 

คณะกรรมการนโยบาย เห็นว่า กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดก่อให้ เกิดความไม่สะดวก 
หรือล่าช้า มีความซ้ าซ้อน หรือเป็นการเพิ่มภาระ การ
ด าเนินการ โดยไม่จ าเป็น หรือมีปัญหา หรืออุปสรรคอื่นใด  
ให้คณะกรรมการนโยบาย  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้มี การด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งดังกล่าว หรือมีกฎหมายขึ้นใหม่ 
เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อ
ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และต้องไม่
เลือกปฏิบัติ  

มาตรา 9 
แก้กฎหมาย กฎระเบียบ  

ที่เป็นอุปสรรค  

เฉพาะ โครงการที่ส าคัญ 
เท่านั้น 
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คณะกรรมการนโยบาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย 

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รอง
นายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน มรีัฐมนตรี ภาคราชการ 
เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ  รวมทั้งสิ้น 28 คน 

1.ก าหนดนโยบาย อนุมัติแผนภาพรวม ผังการใช้ประโยชน์ทีด่ิน  
โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการในการพัฒนาพื้นที ่

2. อนุมัติ อนุญาต  
ให้สิทธิ หรือสัมปทาน 

(มาตรา 37) 

3. ประกาศจัดตั้งเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพิเศษ 
ก าหนดอุตสาหกรรมเปา้หมายพิเศษและสิทธิ

ประโยชน์ 

5. ติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

4. ออกระเบียบ  
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้ง

หลักเกณฑ์การร่วมลงทุน 

มาตรา 10 

มาตรา 11 

รัฐมนตรีว่าการ จ านวน 14 คน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
oด้านความมั่นคง จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย 
oด้านเศรษฐกิจ จ านวน 9 ท่าน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
oด้านสังคมจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
•ข้าราชการประจ า จ านวน 3 คน ได้แก่เลขาธิการ สศช. / เลขาธิการ BOI/ ผอ.ส านัก
งบประมาณ  •ภาคเอกชนจ านวน 3 คน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย  
•ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน  
•เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นกรรมการและเลขานุการ 
         ทั้งน้ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีรัฐมนตรี จ านวนมาก
เพราะต้องการให้มีการร่วมกลั่นกรองและร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเรื่องมีการดูแลอย่าง
เต็มที่ และให้มีข้อสรุปในกรรมการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการก าหนดนโยบาย 
มติของคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวงและหน่วยงานทุกหน่วยที่เป็นกรรมการอยู่ด้วย  

เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได  
(๔) ประกาศกาหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และสิทธิ
ประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง  
(๖) ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชน
เป็นผู้ลงทุน  
(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดา
เนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติน  

เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเรื่องใด
แล้ว ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงหรือ ไม่มี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหรือ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย  
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มาตรา 12 
การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ด าเนินการตามกระบวนการและ
วิธีการดังกล่าว โดยให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชน
หรือการให้ เอกชนเป็นผู้ ลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐแล้ว 
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 ส านักงาน 

มาตรา 14 

      ให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกมีฐานะเป็น นิติบุคคล ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้ส านักงบประมาณมีหน้าที่
จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ส านักงานได้โดยตรง 
      กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
แต่พนักงานและลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบ
แทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน 

1. รับผิดชอบในงานธุ รการและงานวิ ชาการของ
คณะกรรมการนโยบาย  

2. เสนอแนะ ศึกษา วิจัย และเตรียมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้ งติดตาม
ประสานงานให้การพัฒนาพื้ นที่ เป็น ไป อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก าหนด
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

4. ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
6. จัดท ารายงาน ฯลฯ 

สถานะของส านักงาน หน้าที่และอ านาจ 
มาตรา 15 
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การพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-ระบบสาธารณูปโภค  
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
-ระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม 
-ระบบป้องกันอุบัติภัย 
-ระบบควบคุมและขจัดมลภาวะ  
-ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
-ระบบการคมนาคมและขนส่ง 
-ระบบบริหารจัดการน้ า 

ผังเมือง 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

มาตรา 29,30 

มาตรา 31-32 

เมื่อแผนผังที่จัดท าขึ้นดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก กพอ.และ ครม.
อนุมัติแล้ว ให้ผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในส่วนที่ใช้บังคับ
ในพื้นที่ EEC อยู่ก่อนเป็นอันยกเลิกไป และให้กรมโยธาธิการฯ 
ด าเนินการจัดท าผังเมือง แต่ละจังหวัด ขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนผัง
ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดท าแผนผัง 
1. ให้ด าเนินการตามหลักวิชาการผังเมือง 
2. คณะกรรมการนโยบายจะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามนโยบายและแผนในเรื่องใดไปพลางก่อนก็ได้ 

           ในระหว่างที่ กรมโยธาธิการฯ ยัง
จัดท าผังเมืองไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าแผนผัง
ที่  ครม .อนุมัติ เป็นผั ง เมืองรวม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือ งส าหรับแต่ละ
จังหวัด 

1. สกพอ. จัดท านโยบาย และแผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่  พร้อมทั้งก าหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย  
2.จากนั้น ภายใน 1 ปี ให้ สกพอ. ร่วมกับกรม
โยธาฯ  และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ดท า
รายละเอียดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 
8 ระบบ ดังนี ้





มาตรา 33                  หน่วยงานผู้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะรัฐมนตรีสามารถมอบหมายหน่วยงาน
ท างาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการ เน้นท างานร่วมกัน ไม่แยกกัน
ท างาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(หน่วยงานเดียว หรือ หลายหน่วยงาน) เป็นผู้ด าเนินการ 
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 มาตรา 34 

มาตรา 36 
    สามารถเข้าใช้ในการประกอบกิจการอื่น ในที่ดินของ สปก. ได้  ถ้าจ าเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับ 
ค าสั่ง คสช. ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้ามีเหตุจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ด้านพลังงาน ฯ  โดยความยินยอมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
    ทั้งนี้ ถ้ามีบุคคลใช้ประโยชน์อยู่ก่อน  ให้ส านักงาน จัดหาที่ดินอื่นให้ผู้นั้นใช้แทน หรือจะจ่าย
ค่าชดเชยหรือให้ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

(สปก.) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มาตรา 34 ให้ส านักงานมีอ านาจด าเนินการโดยวิธีการ
จัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน หรือโดยวิธีการ

อื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

มาตรา 35 
มาตรา 35 ให้ส านักงานและผู้ซึ่งท าธุรกรรมกับ

ส านักงานในกิจการเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
บรรดาที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนสทิธิ

และนิติกรรม ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนยีม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายนั้น 
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 การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

ให้ส านักงานศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม ผลประโยชน์ ผลกระทบ มาตรการ
เยียวยา และเผยแพร่ผลการศึกษาดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
และวิธีการอื่น ที่ท าให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วถึง ก่อน น าเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
สร้างนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 39 - 42 
ทั้งนี ้ เจ้าของที ่ดินรายหนึ ่งหรือหลายรายซึ ่งมี
ที ่ด ินตั ้งอยู ่ภายในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะว ัน ออกอ าจ ร ่ว มก ัน  ข อ ให ้ส า น ัก ง าน
ด าเนินการ ก าหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้  

เอกชนเสนอท าเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ต้องเสนอ FS   
ให้ส านักงานพิจารณา และเผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน 
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ONE STOP SERVICE 

- กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
- กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  
- กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
- กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเฉพาะการอนุญาตให้อยู่ต่อใน
ราชอาณาจักร 

- กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
- กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
- กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 

มาตรา 37 
เพื่อให้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มี
อ านาจอนุมัติ  อนุญาต ให้สิทธิ  หรือให้สัมปทานแก่บุคคลซึ่ ง
ด าเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกตามกฎหมายดังต่อไปนี้  
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ 
กระทรวงการคลัง 
 กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
 กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง 
 กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน 
 กฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทาน 
 กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เลขาธิการมี
อ านาจอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย : 

แต่ในกรณีเป็นการด าเนินการภายนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
จะต้องเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายน้ัน  

มาตรา 43 
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- กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
- กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร  
- กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
- กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเฉพาะการอนุญาตให้อยู่
ต่อในราชอาณาจักร 

- กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
- กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
- กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดนิ 

ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เลขาธิการมี
อ านาจอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย : 

มาตรา 43 
เร่งพัฒนา OSS เป็น TSC 
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มาตรา 
48-51 

 สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืน ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนิติบุคคล และเป็นคนต่างด้าว 1) ท่ีดิน : ใช้เพื่อประกอบกิจการ  2) อาคาร
ชุด ส้าหรับประกอบกิจการและพักอาศัย  ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ท้ังน้ี สิทธิและจ้านวน 
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายโดยความเห็นชอบของ ครม. อนุมัติ  แต่ต้องไม่เกินท่ีก้าหนดใน
กฎหมาย BOI หรือ กนอ. อย่างไรก็ตาม มีการบังคับขายคืนภายใน 1 ปี ถ้าไม่ท้าธุรกิจภายใน 3 ปี 
หรือเลิกกิจการ 

 สิทธิในการน้าคนต่างด้าวดังต่อไปน้ีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจกัรได้ตามจา้นวนและระยะเวลาท่ี
ได้รับอนุญาตแม้ว่าจะเกินก้าหนดจ้านวนหรือระยะเวลาตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธกิาร(คณะกรรมการนโยบายก้าหนดก่อน) 1.ผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญ  2.ผู้บริหารหรือผู้ช้านาญการ 3.คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ 1หรือ2 

 สิทธิในการได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการ นโยบายก้าหนด แต่ท้ังน้ี ต้องไม่เกินท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือกฎหมายว่าด้วยการเพิม่ขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส้าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  

 สิทธิประโยชน์อ่ืน : ผู้ประกอบวิชีพท่ีจ้ากัดเฉพาะสัญชาติไทย สามารถใช้สัญชาติอ่ืนได้ ถ้าจ้าเป็น 
แต่ต้องระบุวิชาชีพ และ ประเทศท่ีอนุญาต และ คกก.นโยบาย มีอ้านาจก้าหนดสิทธิประโยชน์อ่ืน   
ตามท่ีก้าหนดใน พรบ BOI และ พรบ เพิ่มขีดฯ 
 

 สิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิท้ังหมดหรือ
บางส่วน และสามารถใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อช้าระค่าสินค้าหรือบริการระหวา่งผู้ประกอบกิจการ
ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายพจิารณาตกลง
ร่วมกับ ธปท. ก่อน 

 และอาจก้าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้า
ทัณฑ์บน และเขตประกอบการเสรดี้วย ก็ได้โดยคณะกรรมการนโยบายประกาศก้าหนด 
 

มาตรา 
51-55 

มาตรา 
56-57 

มาตรา 
58 

มาตรา 
58 

กรรมสิทธิ์ 

สัญชาติต่าง
ด้าว 

ภาษีอากร 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

อื่นๆ 

สิทธิประโยชน์ 
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การเช่าในเขตสง่เสริมเศรษฐกิจพเิศษ 
ก า ร เ ช่ า  ห รื อ ใ ห้ เ ช่ า ที่ ดิ น ห รื อ
อสังหาริมทรัพย์ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ อาจเช่าได้มีก าหนดไม่เกิน 50 และ 
สามารถต่ออายุการเช่าได้อีกไม่เกิน 49 ปี 

มาตรา 52 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ 
ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก มาตรา 60-64 

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ หรือชุมชนรวม
ตลอดทั้งช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชน
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาพื้นที่ 

สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา และ
ให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่หรือที่อยู่ใกล้เคียง และ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนที่ 

ให้ค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชน ในท้องถิ่นด้วย  

ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและความ
รวดเร็วในการพัฒนา/บริหารกองทุน  

     ที่ราชพัสดุมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษ รวมทั้งการน าไปให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ให้อ านาจทั้งปวงของ
กรมธนารักษ์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุน้ันเป็นอ านาจของ สกพอ. (โดย มิ
ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุมาใช้บังคับ) 
     การจดทะเบียนการเช่าที่ดินอันเป็นที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย ก าหนด 
      การเช่า เช่าช่วง ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง ไม่ถือว่าเป็นการร่วม
ทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

มาตรา 53  ไม่ใช่ 99 ปี 



Thailand 4.0 /EEC Overview 

EEC in Action                                                                                                                                    
• แผนภาพรวมการพัฒนา EEC 
• โครงสร้างพ้ืนฐาน 
• อุตสาหกรรม 
• การศึกษา 
• ท่องเที่ยว 
• Smart City 

EEC  ACT 

Incentive (Tax and Non-Tax) 

1 
2 

3 

Topics 

4 



ต้องการการสนับสนุน 
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI 
 

สามารถขอ 
สิทธิประโยชน์ BOI 

สถานทูตไทยในต่างประเทศ 

ส านักงาน BOI ในต่างประเทศ 

BOI 
ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI 
(บัตรส่งเสริมการลงทนุ) 

สิทธิประโยชน์ของหนว่ยงานอื่น  
เช่น กรมศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง 

OSS อ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินกิจการ 

A 

B 

C 

โครงการทั่วไปตาม 
BOI 

ก าหนดหลักเกณฑ์ 

โครงการซับซ้อน  
ใช้เทคโนโลยีสูง 

ต้องการการสนับสนุน 
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI 

พิจารณา  
ประสานงานกับ 
หน่วยงานอื่นๆ 

เกณฑ์  
EEC 

ขั้นตอนการขอสิทธิ
ประโยชน์ EEC 

EEC 

ช่องทางการติดตอ่ 

ส าหรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 

71 



มาตรการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

พื้นที ่ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 

1.ลงทุนในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ
พิเศษ เช่น EECa EECi EECd 

ยกเว้น CIT เพิ่มเติมจากปกติ 2 ปี (รวมเกิน 8 ปี
ได)้ และลดหย่อนอีก50%เป็นระยะเวลา 5 ปี  

มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา/วิจัย เพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีหรือ
บุคลากร โดยต้องยื่นค า

ขอรับการส่งเสริมภายในปี 
ธ.ค. 2562  

2.ลงทุนในเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ลดหย่อน CIT50 % เพิ่มเติมอีก 5 ปี หลังสิ้นสุด
การยกเว้น CIT ตามเกณฑ์ปกติ  

3.ลงทุนในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไปที่ได้รับการส่งเสริม 

ลดหย่อน CIT 50% เพิ่มเติมอีก 3 ปี หลังสิ้นสุด
การยกเว้น CIT ตามเกณฑ์ปกติ  

พื้นที่ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข 

1.ลงทุนในเขตส่งเสริม EECi EECd ยกเว้น CIT 13 ปี ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.ลงทุนนอกเขตส่งเสริม ยกเว้น CIT ไม่เกิน 12 ปี 

3. ผู้พัฒนาและบริหารจัดการ 
    พื้นที่เมืองอัจฉริยะ  

ยกเว้น CIT เป็นเวลา 8 ปี 
(มูลค่ายกเว้น CIT 100% 
ของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) 
 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร ที่รองรับระบบ
อัจฉริยะ เช่น Fiber Optic, Public Wifi ด้านOpen Data 
Platformและต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะพื้นฐานทั้ง 

6 ด้าน 

ต้องพัฒนา ติดตั้ง และให้บริการระบบเมืองอัจฉริยะที่
เหมาะสมอย่างนอ้ย 1 ด้าน จาก 6 ด้าน 

4. ผู้ที่พัฒนาระบบอัจฉริยะ 

Smart Governance 

Smart Economy 

ปรับ 10 พ.ค.61 

https://www.google.com/url?url=https://www.iconfinder.com/icons/1100033/arrow_arrow_right_arrow_small_slider_slider_arrow_icon&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib8u_pmPvaAhUHuY8KHd6VDUgQwW4IJTAI&usg=AOvVaw3PMvpmq64blCBA3hU4pzOu






สิทธิประโยชน์ที่ BOI 
ให้การส่งเสริม 

ส าหรับ Smart City 



สิทธิประโยชน์ที่ BOI ให้การส่งเสริม ส าหรับ กิจการศูนย์กระจาย
สินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ และ กิจการ Digital Park 



สิทธิประโยชน์ที่ BOI ให้การส่งเสริม  
ส าหรับ กิจการพัฒนาที่พักอาศัยส าหรับแรงงานมาตรฐานสากล และ 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 





For further information, please contact the EEC Office 

The Eastern Economic Corridor Office (EECO) 

5th Floor,  The Industrial Estate Authority of Thailand Building 

618  Nikhom Makkasan Road,  Makkasan,  Ratchathewi, 

Bangkok  10400 

Tel. 
+66 2033 8000 

Fax 
+66 2033 8001 

Monday – Friday 
08.30 – 16.30  hrs. 

http://www.eeco.or.th 

http://www.eeco.or.th/


สรุป 
1.นโยบายในการพัฒนา EEC ทั้งในปัจจุบัน และแผนงานในอนาคต 
2.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวอย่างไร หลังจากมีนโยบาย EEC 
   โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ จะต้องท างานในรูปแบบการบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง 
พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่แยกกันท างาน ควรมีหลักการว่า ท าอย่างไร 
หน่วยงานเรา ถึงจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC หรือเป็นโบกี้หนึ่ง ในขบวนรถไฟนี้ 
    ส าหรับ ภาคเอกชน จะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา
ประเทศไปสู่ยุคนวัตกรรม ดิจิทัล โดยค านึงถึงชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก 

3.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ อันเนื่องมาจากการพัฒนา EEC 
   ไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ครอบคลุมทุกๆ ด้านของการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนา SMART CITY 







5.บ่อดินเอกชน  12 

470 
497 

509 

559 

649 

569 

486 

625 
657 

น ้ำตน้ทนุปจัจบุนั   390 

1.เพิ่มประสิทธิภาพแม่น้ าบางปะกง  20 

6.จัดสรรเพิ่มประแสร์ 50               
  (คลองสะพาน-PS-NK-BP)  

4.สระทับมา  27 

688 

819 

9.แหล่งน้ าอ่ืนๆ  100 

ปีที่ 20 ปีที่ 50 ปีปัจจุบัน 

315 

8.ผันน้ า อ.แกลง  70 819 

2.คลองหลวง 40 
3.คลองพานทอง  20 

8.จัดสรรเพิ่มประแสร์ 70 
    (คลองวังโตนด)  719 

579 

7.สระทับมา  20 

ความต้องการใช้น้ าและแผนพัฒนาแหล่งน้ าในอนาคต 



การพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ (เมืองตัวอย่างใน EEC) 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ EEC  

ป่าเขาอ่างฤาไน 

ป่าแควระบม- ป่าสียัด 

อ าเภอสนามชัยเขต 

ป่าแควระยม 
ป่าสียัด 

จังหวัด พท.เกษตรกรรม พท. 
ป่าไม้ 

พท. 
ชุมชน 

พท.อุตสาหกรรม 

ฉะเชิงเทรา 69% 16% 6% 1% 

ชลบุรี 62% 11% 15% 4% 

ระยอง 72% 8% 8% 3% 

การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน 

3 

3 

7 

344 

344 

331 

36 

EECd 

EECi 

ป่าบางละมุง 

 
ป่านกเขาแตกเรือ 

ป่าเขาเขียว 

 
ป่านกเขาชมภู 

 
ป่าแดงและปา่ชุมนุมกลาง 

สถานีชลบุรี 

สถานีฉะเชิงเทรา 

สถานีระยอง 

สถานีพัทยา 

สถานีศรีราชา 

ชลบุร ี

ฉะเชิงเทรา 

ระยอง 

พัทยา 

กทม. 
บางคล้า 

ป่าเขาครอก 

 
ป่าเขาสมเสต็ 

 
ป่าบ้านนา 

 
ป่าทุ่งควายใน 

 
ป่าพังราด 

 
ป่าภูเขาหินดัง  

ป่าแกลง 

 
ป่าเพ 

ท่าเรือสัตหีบ 
ท่าเรือมาบตาพุด 

สนามบินอู่ตะเภา 

ลักษณะทางกายภาพ 
- พื้นที่ชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นชายฝั่งเว้าแหว่งและเป็นที่ราบแคบๆ เหมาะต่อ
การตั้งถิ่นฐานและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 
ท่าเรือ และประมง  
- พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า ส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นพื้นที่ชลประทานเหมาะสมแก่การท านา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  
- พื้นที่ราบลูกคลื่นลอนชัน อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่เหมาะแก่การปลูกพืชไร่
และพืชสวนผลไม้ 
- พื้นที่ภูเขา มีเทือกเขาจันทบุรีทอดผ่านตอนกลาง – ตะวันออกของพื้นที ่
และเป็นเขตป่าสงวน เช่น ป่าแควระบม ป่าสียัด ป่าคลองตะเคียน  

พื้นที่อุตสาหกรรม 
3% 

พื้นที่เกษตรกรรม 
68% 

พื้นที่ป่าไม้ 
13% 

พื้นที่อื่นๆ 
6% 

ท่าเรือจุกเสม็ด 

รวม 67.53 12.40 9.76 2.62 

ขนาดพื้นที่ 3 จังหวัด 13,266 ตร.กม. (8.29 ล้านไร่) 
จ.ฉะเชิงเทรา 5,351 ตร.กม. (3.34 ล้านไร่) 

   จ.ชลบุรี       4,363 ตร.กม. (2.72 ล้านไร่) 
จ.ระยะ        3,552 ตร.กม. (2.22 ล้านไร่) 

EECa 
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ภูมิประเทศ 
เส้นทางของเรา 

ก้าวแรกของเรา 
ก้าวถัดไปของเรา 

เกือบถึง 
เราถึงจุดหมาย 

   ตอนน้ีเราอยู่ตรงไหน 
เราจะไปที่ไหน  มีอะไร   
กลางทาง 

     นี่คือเส้นทางท่ีเรา 
จะไปสู่จุดหมาย 

      ทุกการเดินทาง เริ่มที
ละก้าวนี่คือก้าวแรกของเรา 

        นี่เป็นก้าวต่อไป... 
ต่อไป...และต่อไปเรื่อยๆ.. 

     เราเกือบถึงที่น่ันแล้ว 
ลองเหลียวหลังดูว่าเรา
มาไกลแค่ไหน 

        เราท าส าเร็จ! ตอนน้ี 
เรามีความรู้หรือความ 
สามารถใหม่แล้ว 

จุดตรวจ 

จุดตรวจ 
จุดตรวจ 

จุดตรวจ 
จุดตรวจ 

จุดตรวจ 
เราท าซ้ าด้วยตนเองได้
หรือไม่ 

เรารู้หรือไม่ว่าได้เรียนรู้
มากน้อยเพียงใด 

เราทุกคนยังอยู่ด้วยกัน
หรือไม่ 

พวกเราเห็นด้วยกับ
จุดหมายปลายทางนี้
หรือไม่ 

พวกเราเห็นด้วยกับ
เส้นทางนี้หรือไม่ 

เรารู้ถึงสิ่งที่เราท าไปแล้ว
และเราอยู่ตรงไหนหรือไม่ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 




