โครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Park Thailand)
๑. เหตุผลความจําเป/น
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล รวมถึงเพื่อให5สอดคล5องกับภายใต5วิสัยทัศนในการสร5างประเทศไทยให5เป8นประเทศ
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป8นประเทศที่พัฒนาแล5ว มีขีดความสามารถในการแข;งขันได5ในระบบเศรษฐกิจ
โครงการฯ จึงส;งเสริมด5านการวางระบบโครงสร5างพื้นฐานและผลักดันการลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพั ฒ นาโครงสร5 า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล จั ด ทํ า โดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิ เศษภาคตะวั น ออก จึ งได5 อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง เขตส; ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิ ทัล (Digital Park
Thailand) (โครงการฯ) ณ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาให5เป8นศูนยกลางการลงทุนและการเรียนรู5
ในด5านนวัตกรรมดิจิทัลที่สําคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
๒. วัตถุประสงค2ของโครงการ
๑. เพื่อสร5างศูนยกลางการลงทุนและการเรียนรู5ด5านนวัตกรรมดิจิทัลที่สําคัญของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
๒. เพื่อยกระดับอุ ตสาหกรรมไอซีทีเดิ ม ของประเทศ ให5เป8นอุตสาหกรรมดิ จิทัลยุ คใหม; เพื่ อเป8 น
ศูนยกลางการประยุกตใช5เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต;างๆ ที่สําคัญของประเทศ
เพื่อให5สามารถแข;งขันกับนานาประเทศได5

๓. เพื่อเมืองต5นแบบของเมืองอัจฉริยะอันเป8นศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะสําหรับ
พื้นที่อื่นๆ
๓. สาระสําคัญ
เนื่องด5วยหน;วยงานเจ5าของโครงการกําลังอยู;ในระหว;างการศึกษา เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการฯ และเอกสารการคัดเลือกเอกชนเพื่ อร;วมพัฒนาโครงการฯ หน;วยงานเจ5าของโครงการ
จึงกําหนดให5มีการจัดการรับฟ_งความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อให5เกิดการมีส;วนร;วมของประชาชน และ
เปaดโอกาสให5ทุกภาคส;วนได5มีส;วนร;วมในการแสดงความคิดเห็นและข5อเสนอแนะต;อโครงการฯ อันจะนําไปสู;
การดําเนินโครงการฯ ให5มีความเหมาะสมต;อไป

๔. ผู7ดําเนินการ
เจ5าของโครงการ :

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา :

บริษัท ไพรมสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด
บริษัท เทสโก5 จํากัด

๕. เจ7าหน7าที่บันทึกข7อมูล
ชื่อ-สกุล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)

สังกัด
E-mail

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Digitalpark@cattelecom.com

๖. สถานที่ที่จะดําเนินการ
พื้นที่โครงการ ณ ตําบลทุ;งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดประมาณ ๗๐๘-๒-๔๑ ไร;
๗. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
 จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
 ดําเนินการจัดให5มีการรับฟ_งความเห็นของภาคเอกชน และ/หรือประชาชนเพื่อประกอบการ
จัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ และการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
เอกชนเป8นการต;อไป
 เอกชนผู5ได5รับการคัดเลือกลงนามร;วมกับภาครัฐในสัญญาร;วมลงทุน
 เอกชนผู5ได5รับคัดเลือกเริ่มดําเนินการตามสัญญาร;วมลงทุน
 กํากับดูแลให5มีการดําเนินงานให5เป8นไปตามที่กําหนดไว5ในสัญญาร;วมลงทุน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
 ยังอยู;ในระหว;างการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ
๘. ระยะเวลาดําเนินการศึกษา
เริ่มต5นจัดทํารายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการเมื่อวันที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑คาดว;าเอกชน
ผู5ได5รับการคัดเลือกจะลงนามร;วมกับหน;วยงานเจ5าของโครงการในสัญญาร;วมลงทุนประมาณเดือน กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล;าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๙. ผลผลิต
โครงการเขตส;งเสริอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
๑๐. ผลลัพธ2

๑. พื้นที่โครงการฯและบริเวณใกล5เคียงกลายเป8นศูนยกลางการลงทุนและการเรียนรู5ในด5าน
นวัตกรรมดิจิทัลที่สําคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
๒. อุตสาหกรรมไอซีทีเดิมของประเทศได5รับการยกระดับให5เป8นอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม;
๓. อุตสาหกรรมต;างๆ ที่สําคัญของประเทศได5รับการพัฒนาด5วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔. โครงการฯ เป8นตัวอย;างเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย
๑๑. ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
ยังอยู;ในระหว;างการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ
๑๒. มาตรการปJองกันผลกระทบ
ยังอยู;ในระหว;างการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ
๑๓. ประมาณการใช7จาย
จํานวนเงิน
ที่มาของเงิน

ยังอยู;ในระหว;างการศึกษามูลค;าโครงการฯ
ยังอยู;ในระหว;างการศึกษาแหล;งที่มาของเงินทุน

๑๔. สอบถามข7อมูลได7ที่
ชื่อ-สกุล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

กรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
E-mail Digitalpark@cattelecom.com
โทรศัพท2

02-104-4831

โทรสาร

02-104-4722

**************************************

กําหนดการประชุมรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห7องประชุมเมืองทา ชั้น ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕น.

กล;าวรายงาน
โดย ผู5แทน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
กล;าวเปaดการประชุม
โดย ผู5ว;าราชการจังหวัดชลบุรี

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

รับชมวิดีทัศนภาพรวมของโครงการฯ

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.

นําเสนอรายละเอียดโครงการฯ
โดย คณะที่ปรึกษาโครงการฯ
บริษัท ไพรมสตรีมแอดไวเซอรี่ (ประเทศไท) จํากัด
บริษัท วีระวงศ, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด และ
บริษัท เทสโก5 จํากัด

๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว;าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

รับฟ_งความคิดเห็นของประชาชน

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

แบบตอบรับเข7ารวมการประชุมรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห7องประชุมเมืองทา ชั้น ๒ เทศบาลนครแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน;วยงาน/บริษัท
ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว)

นามสกุล

ตําแหน;ง

โทรศัพท

อีเมล
 สามารถเข5าร;วมประชุม
 ไม;สามารถเข5าร;วมประชุม

กรุณาตอบกลับ ภายในวันศุกร2ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
โดยสามารถสงแบบตอบรับทางหมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๕๘-๑๓๑๓
หรือจดหมายอิเลกทรอนิกส2digitalpark@cattlelecom.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได7ที่
คุณอรพินท2 คงเดชอดิศักดิ์
เลขหมายโทรศัพท2 ๐-๒๒๕๙-๖๕๗๕
เลขหมายโทรศัพท2เคลื่อนที่ ๐๙ ๗๒๔๕ ๗๑๗๕

