
   วันจันทรท่ี 19 มีนาคม 2561                                                                                    โดย นายไพรนทร ชโูชตถาวร  

                                                                                                                                (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

  

การขับเคล่อนการลงทุนโครงสรางพ้นฐาน 
ครั้งใหญของประเทศ 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

ประเด็นนําเสนอ 

แผนงานและโครงการสําคัญ 

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก (EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของประเทศไทย พ.ศ. 

2558-2565 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 
กรอบแนวคดการพฒันาระบบคมนาคมขนสง 

การเขาถงึระบบขนสงอยางเสมอภาคและเทา
เทียม 
           ดวยการออกแบบและการบรการเพ่อคนทุกกลุม  
             (Universal Design & Service Design) 

 การขนสงท่ีปลอดภัยและเปนมตรกับส่งแวดลอม 
    การขนสงที่เปนมตรตอส่งแวดลอม ปลอดภัย และมั่นคง  

       ดวยพลังงานทางเลอกใหม/ระบบขนสงที่ประหยัดพลังงาน 

การขนสงท่ีมีประสทธภาพ 
   เพ่อลดตนทุนการขนสง/โลจสตกสสรางโครงขาย 

     การเช่อมโยงระบบคมนาคมภายในประเทศและระหวางประเทศ 

Innovation & 
Management 

Green &  
Safe Transport 

Inclusivity 
Transport  
Efficiency 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การบูรณาการ 
ระบบคมนาคมขนสง 
(Integrated Transport 

Systems) 
 
• การพัฒนาโครงสรางพ้นฐาน 
• การบรหารจัดการใหเกด

ประสทธภาพ 
 
 
ตัวอยาง 
• การพัฒนาระบบรางเช่อมตอ          

ทาอากาศยาน และทาเรอ 
• การบรหารจัดการเสนทางเดน

รถประจําทาง 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

การบรการของ 
ภาคคมนาคมขนสง  
(Transport Services) 

 
• ความสะดวกในการขนสงสนคา 
• ความสะดวกในการเดนทาง 
• ส่งอํานวยความสะดวก 
 
ตัวอยาง 
• ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสง

สนคา/จุดพักรถบรรทุก/สถานี
ขนสงผูโดยสาร 

• การปรับปรุงพัฒนาโครงขายและ        
ส่งอํานวยความสะดวกในการเดน
เทา/การขีจั่กรยาน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย
และปฏรูปองคกร  

(Regulations and Institution) 
 

• การปรับโครงสรางองคกร 
• การบังคับใชกฎหมาย 
• การใหเอกชนมีสวนรวม 
 
ตัวอยาง 
• การจัดตั้งกรมราง 
• การปรับปรุงกฎหมาย                  

ดานการเดนอากาศ 
• การแยกบทบาทหนาที่ของ

หนวยงานนโยบาย และกํากับดูแล 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาบุคลากร  
(Human Resource 

Development)  

 
 

• การผลตและพัฒนาบุคลากร 
• การจัดตั้งสถาบันการพัฒนา/

ฝกอบรม 
 

 
ตัวอยาง 
• การพัฒนาบุคลากรดานการบน/

พาณชยนาวี 
• การฝกอบรมบุคลากรดานขนสง 
 
 
 
 
 

การนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในการ

พัฒนา 
ระบบคมนาคมขนสง  

(Technology and 
Innovation) 

• การสงเสรมวจัยและพัฒนา 
• การนําเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ประยุกตใชพัฒนาโครงสราง
พ้นฐาน 
 

ตัวอยาง 
• การใชระบบ ITS/MIS/GIS  
• การบรหารการจราจรทาง

อากาศ 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

การเพ่มประสทธภาพบรหารจัดการและการบรการดานคมนาคมขนสง (Service) 

แผนงาน 1 

การพัฒนาโครงขายรถไฟ
ระหวางเมอง 

 

1.1 ปรับปรุงระบบอุปกรณ 
และโครงสรางพ้นฐาน  

1.2 การพัฒนาระบบรถไฟ  
ทางคู 

แผนงาน 2  

การพัฒนาโครงขายขนสง
สาธารณะเพ่อแกไขปญหา

จราจรใน กทม. และ
ปรมณฑล 

2.1 รถไฟฟา 10 สาย 

2.2 การจัดซ้อรถประจําทาง
เช้อเพลง NGV 3,183 คัน 
และอูจอด 

2.3 การกอสรางโครงขาย
ถนนและสะพานใน กทม. 
และปรมณฑล 

แผนงาน 3 

การเพ่มขีดความสามารถ 
ทางหลวงเช่อมโยงฐานการผลต 
ของประเทศและประเทศเพ่อน

บาน 

3.1 การยกระดับการเขาถึง
พ้นท่ีเกษตร/ทองเที่ยว 

3.2 การเช่อมโยงระหวาง 
เมองหลัก และระหวางฐาน
การผลตหลักของประเทศ 

3.3 การเช่อมโยงประตูการ
ขนสงระหวางประเทศ 

3.4 การพัฒนาส่งอํานวย      
ความสะดวกทางถนน และ
องคประกอบตอเน่อง 

แผนงาน 4   

การพัฒนาโครงขาย 
การขนสงทางนํ้า 

 

4.1 การพัฒนาทาเรอ 

4.2 การเสรมสราง
ประสทธภาพ 
การขนสงทางนํ้า รักษาตล่ง 

แผนงาน 5        

การเพ่มขีดความสามารถ 
การใหบรการขนสงทาง

อากาศ 
 5.1 การเพ่มขีด

ความสามารถของทาอากาศ
ยาน 

5.2 เพ่มขีดความสามารถ
ระบบ 
การจัดการจราจรทางอากาศ 
ใหไดมาตรฐานสากล  

5.3 เพ่มประสทธภาพฝูงบน  

5.4 การจัดต้ังนคม
อุตสาหกรรม   
การบน  

5.5 การกอสรางอาคาร           
เพ่อรองรับการพัฒนา
บุคลากร   การบนพลเรอน 

ยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาโครงสรางพ้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.2558-2565 
(ตอ) 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

Action Plan 2559 (20 โครงการ) กรอบวงเงนรวม 1.796 ลานลานบาท 

รถไฟทางคูขนาดทาง 1.00 เมตร 

1) ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน (26,004 ลบ.) 
2) ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจริะ (29,853 

ลบ.) 
3) ชวงนครปฐม-หัวหิน (20,036 ลบ.) 
4) ชวงประจวบคีรีขันธ – ชุมพร (17,290 ลบ.) 
5) ชวงลพบุรี – ปากน้ําโพ (24,840 ลบ.) 

มอเตอรเวย 

1. สายพัทยา – มาบตาพุด (20,200 ลบ.) 

2. สายบางปะอิน-สระบุร-ีนครราชสีมา (84,600 

ลบ.) 

3. สายบางใหญ-บานโปง-กาญจนบุรี (55,620 

ลบ.) 

ทางอากาศ 

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (51,607 ลบ.) 

 

รถไฟทางคูขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 

1. ชวงกรุงเทพ-หนองคาย , แกงคอย-มาบตาพุด (369,148 

ลบ.) 

2. ชวงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม (449,473 ลบ.) 

3. ชวงกรุงเทพฯ-หัวหิน (94,673 ลบ.) 

4. ชวงกรุงเทพ-ระยอง (152,528 ลบ.) 

ทางนํ้า 

1. โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง (1,864 

ลบ.) 
2. โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 

(2,031 ลบ.) 

โครงขายรถไฟฟา 

1. สายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (110,116 ลบ.) 

2. สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุร ี(56,690 ลบ.) 

3. สายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สําโรง (54,644 ลบ.) 

4. สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก                  

และสายสีแดงเขมชวงบางซื่อ-หัวลําโพง (44,157 ลบ.) 

5. สายสีมวง ชวงเตาปูน – ราษฏรบูรณะ (131,004 ลบ.) 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

Action Plan 2560 (36 โครงการ) กรอบวงเงนรวม 895,757.55 ลานบาท 

กลุมโครงการที่เสนอ ครม./คกก. PPP พจารณา 8 โครงการ  
1. รถไฟสายใหม เดนชัย-เชียงของ (รฟท.) 
2. รถไฟสายใหม บานไผ-นครพนม (รฟท.) 
3. รถไฟชานเมืองสายสีแดงออน ศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา (รฟท.) 
4. การพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.) 
5. ระบบทางดวนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W corridor (กทพ.) 
6. ทางพิเศษสายกระทู-ปาตอง จ.ภูเก็ต (กทพ.) 
7. Motorway นครปฐม-ชะอํา (ทล.) 
8. ศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม (ขบ.) 

298,004.67 ลบ.  
76,978.82 ลบ. 
60,351.91 ลบ. 
19,042.13 ลบ. 
35,099.54 ลบ. 
14,382.00 ลบ. 
10,496.65 ลบ. 
80,600.00 ลบ. 
1,053.62 ลบ. 

 กลุมโครงการที่เตรียมขอเสนอโครงการแลวเสร็จ 4 โครงการ    
1. การพัฒนาทาเรือเฟอรร่ีเชื่อมอาวไทยตอนบน (จท.)  
2. Motorway หาดใหญ-ชายแดนมาเลเซีย (ทล.) 
3. การพัฒนาสถานีขนสงสินคาภูมิภาค (ชายแดน) (ขบ.) 
4. การพัฒนาสถานีขนสงสินคาภูมิภาค (เมืองหลัก) (ขบ.) 

48,958.56 ลบ. 
981.70 ลบ. 

30,500.00 ลบ. 
8,065.84 ลบ. 
9,438.02 ลบ. 

กลุมโครงการสําคัญที่ตองการผลักดัน 2 โครงการ    
1. จุดพักรถบรรทุก (บุรีรัมย/อุดรธานี/กําแพงเพชร ขาเขา) (ทล.) 
2. ระบบขนสงมวลชน จ.ภูเก็ต (รฟม.) 

24,049.00 ลบ. 
550.00 ลบ. 

23,499.00 ลบ. 

1.3 กลุมโครงการที่เร่มประกวดราคาได 15 โครงการ                                         
1. การจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟา 200 คัน พรอมสรางสถานีประจุไฟฟา (ขสมก.) 
2. รถไฟฟาสายสีน้ําเงิน บางแค-พุทธมณฑล สาย 4 (รฟม.) 
3. รถไฟฟาสายสีเขียวเขม สมุทรปราการ-บางปู (รฟม.) 
4. รถไฟฟาสายสีเขียวเขม คูคต-ลําลูกกา (รฟม.) 
5. รถไฟฟาสายสีสม ตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรมฯ (รฟม.) 
6. ARL สวนตอขยาย ดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท (รฟท.) 
7. รถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม รังสิต-มธ.รังสิต (รฟท.) 
8. รถไฟทางคู ปากน้ําโพ-เดนชัย (รฟท.) 
9. รถไฟทางคู ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี (รฟท.) 
10.รถไฟทางคู ขอนแกน-หนองคาย (รฟท.) 
11.รถไฟทางคู ชุมพร-สุราษฎรธานี (รฟท.) 
12.รถไฟทางคู สุราษฎรธานี-สงขลา (รฟท.) 
13.รถไฟทางคู หาดใหญ-ปาดังเบซาร (รฟท.) 
14.รถไฟทางคู เดนชัย-เชียงใหม (รฟท.) 
15.MRO ณ ทาอากาศยานอูตะเภา (บกท.)  

468,564.48 ลบ. 
2,272.22 ลบ. 

21,197.00 ลบ. 
12,146.00 ลบ. 
9,803.00 ลบ. 

123,354.00 ลบ. 
31,149.35 ลบ. 
7,596.94 ลบ. 

56,066.25 ลบ. 
35,839.74 ลบ. 
26,065.75 ลบ. 
23,384.91 ลบ. 
51,823.28 ลบ. 
7,941.80 ลบ. 

59,924.24 ลบ. 
- ลบ. 

กลุมโครงการที่พรอมใหบรการได 2 โครงการ                                       
1. การเดินเรือเฟอรร่ีเชื่อมอาวไทยตอนบน (จท.)                                                       
2. การบริหารจัดการระบบตั๋วรวม (สนข.)                                                                        

1,355.34 ลบ. 
- ลบ. 

1,355.34 ลบ. 

กลุมโครงการที่เร่มกอสรางได 5 โครงการ                                         
1. ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จ.เชียงราย (ขบ.)                       
2. การพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค (แมสอด/เบตง/สกลนคร/กระบี่) (ทย.)  
3. ทางพิเศษพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กทม. ตะวันตก (กทพ.)   
4. รถไฟทางคู หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ (รฟท.)                                                   
5. การปรับปรุงระบบลําเลียงกระเปาสัมภาระ ทสภ. (ทอท.)                                    

54,798.50 ลบ. 
2,365.81 ลบ. 
7,685.50 ลบ. 

31,244.00 ลบ. 
10,239.58 ลบ. 
3,263.61 ลบ. 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

รวม 914,012.34 ลานบาท รวม 1,107,271.18 ลานบาท 

เปาหมายส้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Action Plan 2561 (44 โครงการ) กรอบวงเงนรวม 2.02 ลานลานบาท 

21 โครงการ ไดรับความเห็นชอบ คกก. PPP/ครม. อนุมัต 
23 โครงการ ประกวดราคาแลวเสรจ็/เรม่กอสรางได/พรอมเปดบรการ 

 1. ทางพเศษ กะทู-ปาตอง (กทพ.) 
2. ศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม (ขบ.) 
3. สถานีขนสงสนคาภูมภาค (ชายแดน) (ขบ.) 
4. สถานีขนสงสนคาภูมภาค (เมองหลัก) (ขบ.) 
5. จัดซ้อรถโดยสารไฟฟา (EV) (ขสมก.) 
6. จัดซ้อรถโดยสารกาซธรรมชาต (NGV) จํานวน 489 คัน (ขสมก.) 
7. M นครปฐม-ชะอํา (ทล.) 
8. M หาดใหญ-ชายแดนไทยมาเลเซีย (ทล.) 
9. M ทางยกระดับอุตราภมุข รังสต-บางปะอน (ทล.) 
10. M ทางยกระดับบน H35 กรุงเทพฯ-มหาชัย (ทล.) 
11. HSR กรุงเทพฯ-เชียงใหม (สนข./รฟท.) 
12. HSR กรุงเทพฯ-หัวหน (สนข./รฟท.) 
13. รถไฟชานเมอง แดงออน บางซ่อ-หัวหมาก/แดงเขม บางซ่อ-หัวลําโพง (รฟท.) 
14. รถไฟฟา สีมวง เตาปูน-ราษฎรบูรณะ (รฟม.) 
15. ระบบขนสงมวลชนทางราง จ.ภูเก็ต (สนข./รฟม.)  
16. ระบบขนสงมวลชนทางราง จ.เชียงใหม (สนข./รฟม.) 
17. ระบบขนสงมวลชนทางราง จ.นครราชสีมา (สนข./รฟม.) 
18. ระบบขนสงมวลชนทางราง จ.ขอนแกน (สนข./รฟม.) 
19. ทาเรอแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.) 
20.พัฒนาธุรกจทาเรอบก (Dry Port) (กทท.) 
21. MRO (บกท.) 
 

13,916.97 
1,132.53 

8,049.98 
8,342.47 

417.00 
1,735.55 
77,831.81 

34,070.00 
25,070.00 
40,075.00 

276,226.00 
77,906.86 
50,137.15 

128,235.01 
30,154.52 

107,233.00 
13,593.00 
13,947.00 

90.65 
1,825.83 

4,022.00 

1. จุดพักรถบรรทุก บุรีรัมย/ขอนแกน (ทล.) 
2. ทางพเศษ พระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ (กทพ.) 
3. ทางดวน ขั้นที่ 3 ตอน N2 (กทพ.) 
4. DT นครปฐม-ชุมพร (รฟท.) 
5. DT ลพบุรี-ปากนํ้าโพ (รฟท.) 
6. DT มาบกะเบา-ชุมทางจระ (รฟท.) 
7. DT ปากนํ้าโพ-เดนชัย (รฟท.) 
8. DT ชุมทางถนนจระ-อุบลราชธานี (รฟท.) 
9. DT ขอนแกน-หนองคาย (รฟท.) 
10. DT ชุมพร-สุราษฎรธานี (รฟท.) 
11. DT สุราษฎรธานี-หาดใหญ-สงขลา (รฟท.) 
12. DT หาดใหญ-ปาดังเบซาร (รฟท.) 
13. DT เดนชัย-เชียงใหม (รฟท.) 
14. New DT เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ (รฟท.) 
15. New DT บานไผ-มุกดาหาร-นครพนม (รฟท.) 
16. HSR กรุงเทพฯ-นครราชสีมา (สนข./รฟท.)  
17. รถไฟเช่อมตอ 3 สนามบนแบบไรรอยตอ (ดอนเมอง-สุวรรณภูม-อูตะเภา) 
18. รถไฟชานเมองสีแดงเขม รังสต-มธ.รังสต (รฟท.) 
19. รถไฟชานเมองสีแดงออน ศรราช-ตล่งชัน-ศาลายา (รฟท.) 
20.รถไฟฟาสีสม บางขุนนนท-ศูนยวัฒนธรรมฯ (รฟม.) 
21. พัฒนาทาอากาศยานกระบี่ (กอสรางลานจอด/ระบบไฟฟา) (ทย.) 
22.พัฒนาทาอากาศยานขอนแกน (กอสรางอาคารผูโดยสาร)  (ทย.) 
23.ระบบตั๋วรวม (รฟม./สนข.)  

480.00 
31,244.00 
17,551.00 

42,933.72 
22,678.06 
30,880.83 
62,614.35 
37,523.60 
26,654.36 
24,287.36 
57,369.43 

8,116.12 
59,915.24 
85,345.00 
67,965.33 
179,412.21 

203,397.03 
6,570.40 
17,671.61 

120,459.00 
1,215.00 

2,250.00 
737.53 

หมายเหตุ -   สีสม - โครงการใน Action Plan 2559  8 โครงการ        สีดํา - โครงการใน Action Plan 2560  28 โครงการ      สีนํ้าเงน – โครงการใหม  8 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

กทม.-นครราชสีมา-หนองคาย 

กทม.-ระยอง 

กทม.-หัวหน 

กทม.-พษณุโลก-เชียงใหม 

608 กม. 

194 กม. 

211 กม. 

673 กม. 

รถไฟความเร็วสูงในอนาคต 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

ทางเดี่ยว

 

  

ทางคู  
(ลพบุรี-บานภาชี 

แกงคอย-บานภาชี 

นครปฐม-กรุงเทพฯ 

รังสิต-กรุงเทพฯ) 
 

ทางสาม  
(รังสิต-ชุมทางบานภาช ี

หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา) 

รวม  

3,764 กม. 

 

174 กม. 
 

 

 

 

 

105 กม. 

 

4,043 กม. 

โครงขายรถไฟทางคูในปจจุบัน 

ทางรถไฟ ในปจจุบัน 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 
ทางรถไฟ ในอนาคต 3,455 กม. 

ฉะเชิงเทรา-คลอง19-แกงคอย 

ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน 

ประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 

ลพบุรี-ปากนํ้าโพ 

มาบกะเบา-ชุมทางถนนจริะ 

นครปฐม-หัวหิน 

หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 

ขอนแกน-หนองคาย 

ชุมพร-สุราษฏรธานี 

ปากนํ้าโพ-เดนชยั 

ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 

ชุมทางหาดใหญ-ปาดังเบซาร 

ชุมทางศรีราชา-มาบตาพดุ 

สุราษฎรธานี-ชุมทางหาดใหญ-สงขลา 

  เดนชัย-เชียงใหม 

ชุมทางคลอง19-อรัญประเทศ  

กม. 

106 

185 

167 

148 

132 

165 

90 

ระยะเรงดวน 

7 เสนทาง 

993 กม. 

แลวเสร็จ 

2562 

2562 

2563 

2563 

2563 

2563 

2563 

ระยะกลาง 

7 เสนทาง 

1,392 กม. 

ระยะยาว 

2 เสนทาง 

392 กม. 

2567 

2567 

2568 

2568 

2568 

2568 

2569 

174 

167 

285 

309 

48 

70 

339 

2572 

2573 

217 

175 

รถไฟทางคูสายใหม 
• ชวงเดนชัย-เชียงของ    323 กม. 
• ชวงบานไผ-นครพนม    355 กม. 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

ทางหลวงพเศษระหวางเมอง (Motorway) 

ครม. อนุมัตดําเนนการกอสราง 3 

เสนทาง  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 

บางใหญ - กาญจนบุรี 

• งานโยธา 25 ตอน ลงนามแลว 24 ตอน 

• ผลงานกอสรางประมาณ รอยละ 7 

• คาดวาแลวเสร็จ เดือนตุลาคม 2563 

พัทยา - มาบตาพุด 

32 กม.  วงเงิน 17,819 ลบ. 

บางปะอน - นครราชสีมา 

196 กม. วงเงิน 76,600 ลบ. 

พัทยา - มาบตาพุด 

• งานโยธา  13 ตอน ลงนามครบแลว 

• ผลงานกอสรางประมาณ รอยละ 68 

• คาดวาแลวเสร็จ เดือนพฤศจิกายน 2561 

บางปะอน - นครราชสีมา 

• งานโยธา 40 ตอน ลงนามครบแลว 

• ผลงานกอสรางประมาณ รอยละ 29 

• คาดวาแลวเสร็จ เดือนกรกฎาคม 2563 

บางใหญ - กาญจนบุรี 

96 กม.  วงเงิน 49,120 ลบ. 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

เสริมศักยภาพดวยโครงขายเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อ่ืน 

 โครงการตอขยายพัทยา – มาบตาพดุ 

- ระยะทาง 32 กิโลเมตร 

- รองรับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระหวาง

แหลมฉบัง – มาบตาพุด 

และรองรับสนามบินอูตะเภา 

 โครงการมอเตอรเวยแหลมฉบัง–นครราชสีมา 

 

 โครงการมอเตอรเวยบานบึง-แกลง–จันทบุรี-

ตราด 
อูตะเภา 

ทางหลวงพเศษระหวางเมอง 3 เสนใหม – รองรับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม 

13 



แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

การขนสงทางนํ้า ในอนาคต 

• การพัฒนาตูขนสงสนคาทางรถไฟ                  

(SRTO) ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• ทาเทียบเรอชายฝง (ทาเทียบเรอA)                          

ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• การพัฒนาทาเรอแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 

ป 2561 
 

 

ป 2561 
 

 

ป 2563 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (2557), แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565. และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 และ 2560 

แลวเสร็จ 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

การขนสงทางนํ้า ในอนาคต 

• การพัฒนาตูขนสงสนคาทางรถไฟ                  

(SRTO) ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• ทาเทียบเรอชายฝง (ทาเทียบเรอA)                          

ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• การพัฒนาทาเรอแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 

ป 2561 
 

ป 2561 
 

ป 2563 
 

ป 2566 

 

แลวเสร็จ 

• การพัฒนาทาเรอเฟอรรี่เช่อมอาว

ไทย ตอนบน 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (2557), แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565. และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 และ 2560 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (2557), แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565. และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 และ 2560 

การขนสงทางนํ้า ในอนาคต 

• การพัฒนาตูขนสงสนคาทางรถไฟ                  

(SRTO) ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• ทาเทียบเรอชายฝง (ทาเทียบเรอA)                          

ท่ีทาเรอแหลมฉบัง 

• การพัฒนาทาเรอแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 

ป 2561 
 
 

ป 2561 

 
ป 2563 
 

ป 2566 

 
ป 2567 

แลวเสร็จ 

• การพัฒนาทาเทียบเรอสําราญ                            

ขนาดใหญ จ.กระบ่ี/สมุย จ.สุราษฎรธาน ี

• การพัฒนาทาเรอเฟอรรี่เช่อมอาว

ไทย ตอนบน 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

การขนสงทางอากาศ ในอนาคต 

• ทาอากาศยานสุวรรณภูม 

• ทาอากาศยานสกลนคร จ.สกลนคร 

• ทาอากาศยานดอนเมอง 

 

• ทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา 

• ทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก 

• ทาอากาศยานอูตะเภา 

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (2557), แผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565. และแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 และ 2560 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 
     โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภมู 

สุวรรณภูม 

18 

                 ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร ปจจุบันรับได 45 ลานคน (ป 59 : 56 ลาน

คน) 
 

  

 พ.ศ.2564   รองรับผูโดยสาร 90 ลานคน/ป           449,044 เที่ยวบน/ป (ระยะที่ 3) 
 

 พ.ศ.2569   รองรับผูโดยสาร 105 ลานคน/ป         504,316 เที่ยวบน/ป (ระยะที่ 4) 
 

 พ.ศ.2573   รองรับผูโดยสาร 120 ลานคน/ป         561,332 เที่ยวบน/ป (ระยะที่ 5) 

 

 

 

แผนการพัฒนา ระยะที่ 2 (วงเงนที่ไดรับอนุมัตจาก ครม.62,503.214 

ลานบาท) 
 

- สรางอาคารเทียบเคร่องบนรอง 1 และ 2 

- ขยายอาคารผูโดยสารหลัก 

การพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูม 



แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

เช่อมโยงโครงขายดานคมนาคมขนสง และแผนพัฒนาโครงสรางพน้ฐาน 

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : 
EEC) 
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ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 3 ระยะ 

พ.ศ. 61 64 60 62 63 65 

แผนงาน/โครงการที่ตองเรงดําเนินการทันที        
เพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ             
ในพ้ืนที่ EEC  

แผนงานระยะกลาง 3 ป 
แผนงาน/โครงการที่ตองทําตอเนื่องจากระยะเรงดวน                   
เพ่ือใหโครงขายการคมนาคมขนสงสามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ           ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงานระยะเรงดวน 2 ป แผนงานระยะตอไป 

แผนงาน/โครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ EEC อยางย่ังยืน   
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมกับภูมิภาคอื่นและกับประเทศเพ่ือน
บาน            เพ่ือสนับสนุนให EEC เปนประตูเศรษฐกิจของ CLMV 
อยางสมบูรณ 

• PPP MRO อูตะเภา ระยะที่ 1 

• PPP รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

• สถานีรถไฟอูตะเภา 

• PPP อาคารผูโดยสารหลังที่ 3 อูตะเภา 

• PPP ทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

• PPP ทาเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 

• Motorway (พัทยา-มาบตาพุด)  

• อาคารผูโดยสาร ทาเรือจุกเสม็ด  

• ปรับปรุงโครงขายถนนสายรอง 
 

• กอสรางรถไฟทางคู (แหลมฉบัง-มาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) 

• กอสรางทางวิ่งที่ 2 ทาอากาศยานอูตะเภา 

• PPP Air cargo อูตะเภา ระยะที่ 1 

• PPP Free Trade Zone ทาอากาศยานอูตะเภา 

• Motorway (แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี)  

• ปรับปรุงโครงขายถนนสายรอง  

• เพ่ิมโครงขายทางเลี่ยงเมือง 

 

 

• รถไฟเชื่อม EEC-ทวาย-กัมพูชา 

• ICD ฉะเชิงเทรา 

• PPP Air cargo อูตะเภา ระยะที่ 2 

• Motorway (ชลบุรี-อ.แกลง) 

• เพ่ิมโครงขายถนนรองรับเมืองใหม 

 99 โครงการ 62 โครงการ 7 โครงการ 

292,882.63 ลานบาท 414,360.59 ลานบาท 252,879.50 ลานบาท 

รวม 168 โครงการ  กรอบวงเงน 988,948.10 ลานบาท 

โครงการ 
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แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 

6 แผนงาน 168 โครงการ 

ถนน 

90 โครงการ  
214,637 ลานบาท (21.70%) 

อากาศ 
20 โครงการ  
173,844 ลานบาท (17.56%) 

นํ้า 19 โครงการ  
160,609 ลานบาท 
(16.24%) 

ไฟฟา 
12 โครงการ  
40,460 ลานบาท (4.90%) 

ราง 
9 โครงการ  

398,592 ลานบาท (40.32%) 

ประปา 18 โครงการ  
806 ลานบาท (0.08%) 

PPP 

งบประมาณ 

รายไดรัฐวสาหกจ 

กองทุนหมุนเวียน 

59% 

10% 

30% 

  1% 

แหลงเงน 

21 



แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกจภาคตะวันออก 

(EEC) 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของ

ประเทศไทย 

แผนงานและโครงการ

สําคัญ 
การพัฒนาโครงขายคมนาคมและโลจสตกส รองรับ EEC 
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