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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การหาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นทีโ่รงแรม 

ภายใน Thailand Digital Valley  

-------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดตั ้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นโดย สศด. ได้รับ
มอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล  
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายรวมเพื่อมุ่งสู่การเป็น 
“ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจ ิท ัล (Digital Park Thailand: EECd)” บนพื ้นที ่ขนาด ๘๓๐ ไร่ เพื ่อให้เป ็นศูนย ์กลาง 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงแห่งใหม่ของอาเซียน จึงได้พัฒนา Thailand Digital Valley เพื่อดึงดูด
สร้างแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EECd โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และสถาบัน ในการสร้าง Digital Ecosystem  
และ Open Platform และเป็นการร่วมดำเนินการกับธุรกิจดิจิทัลชั้นนำระดับโลก เพื่อให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญเพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล  
ขั้นสูง มีความประสงค์หาหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley 
ให้เก ิดการพัฒนาเศรษฐกิจด ิจ ิท ัล  รวมถึงเพ ิ ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู ้ประกอบการในประเทศ  
และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ 
(Software) ในระดับสากล 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕(๓) มาตรา ๔๓(๒) มาตรา ๔๓(๖) มาตรา ๕๑  
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ ข้อ ๒๙(๗) , ข้อ ๓๐,  
และข้อ ๓๑ ของข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าด้วยการเงินและการบริหาร
กิจการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๙ ของระเบี ยบสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการ และประกาศสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง อัตราค่าบริการ และข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการหา
หน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื ้นที ่โรงแรม ภายใน Thailand Digital Valley โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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๑. ประเภทการรับสมัคร  

การรับสมัครหน่วยงานร่วมดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ Thailand Digital Valley 

คุณสมบัติหน่วยงาน :   นิติบุคคล 

เป้าหมาย  :  หน่วยงานที ่ผ ่านการพิจารณา และได้ร ับอนุมัติเป็นหน่วยงาน  
ร ่วมดำเน ินงานบริหารจ ัดการพื ้นท ี ่  Thailand Digital Valley 
จำนวน ๑ หน่วยงาน โดยความตกลงการร่วมดำเนินงานที่จะต้องมี 
๑. แผนการดำเนินงานบริหารธุรกิจร่วมกัน (Business Plan) 
๒. แผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility Plan)  
๓. แผนความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability Plan) 
๔. แผนรองรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องผ่านความเห็นชอบในการดำเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการ ที่มีความตกลงร่วมกันตามกรอบระยะเวลาของแผนธุรกิจ
ตามประกาศของสำนักงาน ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องวางแผนการ
บริหาร การจัดการ และการดูแลพื ้นที ่ภายใน Thailand Digital 
Valley ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

พื้นที่ดำเนินการ :            TDV2: Community building ภายในพื ้นท ี ่  Thailand Digital Valley  
ณ จังหวัดชลบุรี  

 ระยะเวลาการรับสมัคร :    ๑๖ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

ระยะเวลาการพิจารณา :    ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ระยะเวลาการประกาศ :    ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 

 

๒. วัตถุประสงค์      

  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริม
ให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย  

 หน่วยงานภาครัฐ (Public Sector), และ หน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) รวมถึง 
วิสาหกิจดิจิทัลเริ ่มต้น (Digital Startup), ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital), นักลงทุน ( Investors)  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  

๔. วิธีการรับสมัคร 

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการสินทรัพย์ดีป้า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dam@depa.or.th  

 

๕. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 

ดาวน ์โหลดเอกสารข ้อม ูลและรายละเอ ียดต่าง ๆ ได ้ท ี ่  www.depa.or.th และ/หรือ 
tdv.depa.or.th 

 

๖. การประกาศผล 

 ประกาศผลทาง www.depa.or.th  

ประกาศ ณ วันที่           
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
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