
โอกาสพฒันาเมืองและการท่องเท่ียว
Smart City & Smart Tourism







5 ปี สมาร์ทซิต้ี 77
จงัหวดั

• การพฒันาเมือง
อจัฉรยิะ (สมารท์ซิตี)้ 
และเป็นวาระแหง่ชาติ
ท่ีรฐับาลพยายาม
ผลกัดนัเรง่ดว่น เพ่ือ
น าเทคโนโลยีดิจิทลั
มาเพิ่มคณุภาพชีวติ 
กระจายความเจรญิ
ใหป้ระชาชนทัง้ดา้น
เศรษฐกิจและสงัคม



โหมโรง ภูเกต็ สมาร์ทซิต้ี 1 ใน 7 พื้นท่ี น าร่อง ตน้แบบเมือง
อจัฉริยะของไทย









การพฒันาเมืองน าร่องทั้งหมด 7 พื้นท่ี ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ 
บริเวณศูนยก์ลางคมนาคมบางซ่ือ ภูเกต็ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และ 3 จงัหวดัพื้นท่ี EEC คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง”



จาก Smart Village สู่ Smart City ‘แปดร้ิว
โมเดล’ เมืองท่ีใครกอ็ยากไปอยู่



เมืองอจัฉริยะใน EEC



เมืองอจัฉริยะใน EEC

เมืองอัจฉริยะอย่างน้อย 
1 ดา้น ไดร้บัความเห็นชอบฯ



Sisaran Team 

Bangsaray 

development 

program plan 

2018-2020

Change the city for the 
better To SMART CITY



Holding a friendly 
football match 
for local 
children’s football 
teams

This will be a really great 
city event  for children, 
parents and local 
people.



Conducting lectures 
and activities for the 
protection of the  
environment for 
children

 We provide free 

lecture for local 

children. They will 

learn how to 

protect 

environment and  

keep city clean.



Master class for 
children about 
flowers planting

 We invite experts 

from the most 

famous tropical 

park Nong Nooch

Garden, which will 

show to children 

how to properly 

plant and care for 

the  flowers.



Annual 

Clean 

Up
Our Sisaran Team 
in cooperation 
with  local 
businessman will 
clean 
contaminated 
sites of the city. 



Green Exercise in Outdoor 

fitness

 We install professional outdoor gym 

where every resident of the city will be 

able to play sports absolutely free of 

charge. 



Plan smart beach

Development concept
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