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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  
    (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment)  

และ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา 

เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
-------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยวัตถุประสงค์ 

ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund 
for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public 
Investment) ผ่านมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงออกประกาศไว้  โดยมีรายละเอียดประเภท
และวิธีการรับสมัคร ดังนี้ 

๑.ประเภทการรับสมัคร  

รับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อ
การศ ึกษา (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) และมาตรการ
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ช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Infrastructure Fund for Private Investment) 

คุณสมบัติผู้สมัคร  :   (๑) สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ 

  (๑.๑) ต้องข้ึนทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด 

(๑.๒) กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือรับรองนิติ
บุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน และต้อง
ยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด 

(๑.๓) ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันในระหว่างการ
ยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับ
ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน 

(๑.๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั ่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู ้ต้องโทษใน
คดีอาญา  อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของ
โครงการกับสำนักงาน 

   (๒) สถาบันการอาชีวศึกษาของเอกชน  

(๒.๑) ต้องข้ึนทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด 

(๒.๒) เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ
เอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และต้องแสดงหนังสือรับรอง
นิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน  ๙๐ วัน รวมทั้ง
ยื่นบัญชีงบการเงินตามท่ีราชการกำหนด  

ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นกรณีไป 

(๒.๓) กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมี
วัตถุประสงค์โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน 

(๒.๔) ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันในระหว่างการ
ยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อน
กับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน 

(๒.๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั ่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู ้ต้องโทษใน
คดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของ
โครงการกับสำนักงาน 
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ประกาศรับสมัคร 

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ ๑๖ มกราคม -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น : ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 

หมายเหตุ : เมื่อมีหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษาได้รับการพิจารณาส่งเสริม
และสนับสนุนครบตามเป้าหมายที่ประกาศทางสำนักงานฯ ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

๒.รายละเอียดการสนับสนุน 

๒.๑ ลักษณะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ นวัตกรรม
ดิจิทัลที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  

๒.๑.๑ โครงการเพื่อการศึกษาและ/หรือวางแผนการลงทุน รวมถึงการบริหารโครงการ 

๒.๑.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือปรับปรุงแบบ 

๒.๑.๓ โครงการทบทวนการก่อสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือการก่อสร้าง 

๒.๑.๔ โครงการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ใช้ประกอบอาคารระหว่างหรือ
หลังการก่อสร้าง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู ่เมฆ (Cloud Computing) ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 

๒.๑.๕ โครงการที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  

๒.๒ ลักษณะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของเอกชน เกี ่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  

๒.๒.๑  โครงการที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้าง 

๒.๒.๒ โครงการเพื่อการพัฒนาสถานที่ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร 

๒.๒.๓ โครงการเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ์แบบหมู ่เมฆ (Cloud Computing) รวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง 

๒.๒.๔ โครงการที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาพื้นที ่การให้บริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  

๒.๓ เปิดรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(๑) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น Coding, STEM, IoT, AI, Cloud หรือสาขาอื่นที่มีความต้องการในตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา สู่ภาค
การผลิต การจัดการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (อย่างน้อย 1 ด้าน) 

(๒) เพื่อนำหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เช่น Coding, STEM, IoT, AI, Cloud 
หรือสาขาอื ่นที ่มีความต้องการในตลาดแรงงาน สู ่การยกระดับการเรียนการสอน และการปฏิบัติในระดับ
อาชีวศึกษา (อย่างน้อย 1 หลักสูตร) 

(๓) พัฒนาความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี สถาน
ประกอบการเอกชน และสถาบันอาชีวศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรด้าน Coding, STEM, IoT, AI, Cloud หรือ
สาขาอื่นที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน ที่สามารถยกระดับทักษะของนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ท่ี
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (อย่างน้อย 1 ด้าน) 

เป้าหมาย    :  พัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๙ โครงการ 

วงเงินสนับสนุน    :  โครงการละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) 

พื้นที่ดำเนินการ  :  ทั่วประเทศ  

๓. เอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอโครงการ 

๓.๑. หนังสือนำส่งใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

๓.๒. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน RA-01-I 

๓.๓ เอกสารประกอบอื่น ๆ ตามแนบท้ายแบบฟอร์ม RA-01-I 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะได้รับการประเมิน
ข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

๔.๑. ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

๔.๒. ความเหมาะสมของโครงการ 

๔.๓. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 

๔.๔. ความซ้ำซ้อนของโครงการ 

๔.๕. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

๔.๖. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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๔.๗. ผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.๘. กรอบวงเงินที่เหมาะสม 

๔.๙. แผนการดำเนินงาน 

๔.๑๐. แผนการใช้จ่ายเงิน 

๔.๑๑. ข้อเสนอมูลค่าเข้าถือหุ้น หรือแผนการจัดตั้งองค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบันหรือ  

หน่วยงานเฉพาะทาง และแผนการออก (Exit Plan) 

๔.๑๒. แผนความยั่งยืนของโครงการ 

๔.๑๓. อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) 

๕. การจัดทำข้อเสนอ 

๕.๑ ข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ประกอบด้วย 

๕.๑.๑. ชื่อโครงการ (ไทย/ อังกฤษ) 

๕.๑.๒. ชื่อหน่วยงานของผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕.๑.๓. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

๕.๑.๔. ชื ่อรายนามคณะกรรมการหน่วยงาน (ถ้ามี) พร้อม ที ่อยู ่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕.๑.๕. ชื่อผู้ประสานงาน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

๕.๑.๖. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น 
และสำเนาบัญชีงบการเงิน (ถ้ามี) 

๕.๒ ข้อมูลข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 

๕.๒.๑. ที่มาและความสำคัญ 

๕.๒.๒. วัตถุประสงค์ 

๕.๒.๓. เป้าหมายโครงการ 

๕.๒.๔. ขอบเขตในการดำเนินการ 

๕.๒.๕. สถานที่ในการดำเนินการ 
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ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

๕.๒.๖. แผนงานในการดำเนินการ 

๕.๒.๗. วิธีการดำเนินการ 

๕.๒.๘. ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๕.๒.๙. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๕.๒.๑๐. ข้อเสนอแผนการจัดตั้งองค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง 
และแผนการออก (Exit Plan) 

๕.๒.๑๑. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการจำแนกประเภทต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน  ค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น (พร้อมแนบแค็ตตาล็อกหรือ
รายการประเมินราคาสำหรับสิ่งก่อสร้างจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เชื ่อถือได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณา) 

๕.๒.๑๒. แผนความยั่งยืนของโครงการ 

๕.๒.๑๓ แผนธุรกิจ (แผนการตลาด การบริหาร และการเงิน) พร้อมผลการวิเคราะห์อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) 

๖. เงื่อนไขเพิ่มเติม 

ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานฯ จะต้องยินยอมให้แปลงมูลค่าการช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนเป็นการประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยความ
ร่วมมือกับบุคคลอื่น อ้างอิงตามมาตรา ๓๕ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะต้องมีแผนบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เช่น  

กรณีผ ู ้ขอร ับการช่วยเหล ือหรืออุดหนุนผ ่านมาตรการพัฒนาโครงส ร้างพื ้นฐาน เป็น
สถาบันการศึกษาเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ให้แปลงมูลค่าการช่วยเหลือ
หรือการอุดหนุนเป็นทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรายได้ของกิจการที่ร่วมมือกันทั้งในรูปแบบของการจัดตั้งทรัพย์สินของ
องค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงาน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง หรือให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุ
ไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เป็นต้น 

กรณีผ ู ้ขอร ับการช่วยเหล ือหรืออุดหนุนผ ่านมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน เป็น 
สถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ให้แปลงมูลค่าการช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนเป็นทรัพย์สิน ทั้งทรัพย์สินหมุนเวียนและทรัพย์สินไม่หมุนเวียนโดยให้ถือเป็นรายรับ ซึ่งเป็นรายได้
ของกิจการที่ร่วมมือกับภาครัฐอื่น ได้แก่ แปลงมูลค่าทรัพย์สินขององค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือ
หน่วยงานเฉพาะทางที่มีรูปแบบการบริหารจากการร่วมมือระหว่างผู้ให้การช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ อย่าง
ยั่งยืน หรือ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง เป็นต้น 
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ผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงาน จะต้องดำเนินการประเมินความเหมาะสมของ
ประเภทค่าใช้จ่าย และกรอบงบประมาณโครงการ ดำเนินการประเมินความสามารถทางการเงิน และมูลค่าที่
แท้จริงของเงินลงทุนของผู ้ขอรับการสนับสนุน  และประเมินความสอดคล้องของแผนการเงินกับแผนการ
ดำเนินงาน รวมถึงความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ ความเหมาะสมของแผนการออก ( Exit Plan)  
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ   

๗. การส่งเอกสาร 

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อ
ขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน 
Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code 

  
*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา

ข้อเสนอโครงการ 

๘. ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.depa.or.th และติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๐๒๖ ๒๓๓๓ หรือ dmd@depa.or.th, dad@depa.or.th  

 ประกาศผลทาง www.depa.or.th 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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