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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล 
เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-------------------------------------------------- 

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั ่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื ่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่าน
มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล 
(depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ โดยมีรายละเอียด
ประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ประเภทการรับสมัคร 
การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื ่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่าน

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa Intellectual Property Voucher) โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑.๑ การขอรับการช่วยเหลือ 
คุณสมบัติผู้สมัคร   : เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ   

  องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 
ขอบเขตการดำเนินการ  : ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง 

  ๑) ดำเนินการรับสมัครพิจารณาข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้   
  ขอรับการอุดหนุนที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามข้อ ๑.๒ ที่สนใจเข้า  
  ร่วมโครงการฯ และร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี 
  ศักยภาพร่วมกับสำนักงานฯ เพื ่อการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ  
  สิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
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                  ๒) ดำเนินการช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวที ่ผ ่านเกณฑ์การ       
             คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

  ๓) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน    
           ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามท่ีสำนักงานกำหนด 

๑.๒ การขอรับการอุดหนุน 
คุณสมบัติผู้สมัคร  : เป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขา   

  ตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
  ในระด ับชุ มชนท ี ่ ม ี การจ ัดต ั ้ งต ามกฎหมาย เฉพาะหร ื อ 
  พระราชบัญญัติ 

ขอบเขตการดำเนินการ  : ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง 
  ๑) ดำเนินการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและ 

            นวัตกรรมดิจิทัล 
  ๒) รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ  

    ตามท่ีสำนักงานกำหนด 
ระยะเวลาการรับสมัคร  : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ระยะเวลาการพิจารณา  : วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
ประกาศผล   : ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๒. รายละเอียดการสนับสนุน  
เป้าหมาย   : จำนวน ๑๐ คูปอง 
วงเงินสนับสนุน : เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงิน สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

  (หนึ่งแสนบาท)* ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน  
  หมายเหตุ: * สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น  โดยมี  
  รายละเอียดดังนี้  ค ่าใช ้จ ่ายในการขอรับสิทธิบ ัตร หรืออนุ 
  ส ิทธ ิบ ัตร ในประเทศหรือต่างประเทศ วงเง ินสูงส ุดไม่เกิน  
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อราย ของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดสัดสว่น 
  ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
  เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผล 
  การสืบค้นและวิเคราะห์ ค่าจัดทำคำขอรับ ค่าใช้จ่ายในการ 
  จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ค่าดำเนินการยื่นคำขอ  
  ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ค่าใช้จ่ายในการยื่นตรวจสอบการ 
  ประดิษฐ์ สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
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 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่นับรวมถึงการต่ออายุ หรือโอน 
  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว และค่าใช้จ่ายข้างต้น 
  เป็นการเบิกค่าใช ้จ ่ายในลักษณะการเบิกค่าใช ้จ ่ายย้อนหลัง  
  (Reimbursement) 

พ้ืนที่ดำเนินงาน   : ทั่วประเทศ 
 

๓. การพิจารณา 
หน่วยงานที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามขอบเขตการดำเนินการข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ จะ

เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของหน่วยงาน แผนการดำเนินงาน 
และผลลัพธ์ การประเมินข้อเสนอโครงการ ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้  

๓.๑ ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน และความเหมาะสมของโครงการ 
๓.๒ เป้าหมายและประเภทการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
๓.๓ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ไม่เกิน ๑ ปี) 
๓.๔ กรอบวงเงินที่เหมาะสมและแผนการใช้จ่ายเงิน 
๓.๕ แผนการดำเนินงาน  
ทั้งนี้ การพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนนั้น สำนักงานฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิในการ

พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว และถือเป็นที่สิ้นสุด 

๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม 
  ผู ้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องร่วมกับสำนักงานฯ  ในการดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

๕. วิธีการสมัคร 
ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพ่ือ

ขอรับการอุดหนุนทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line 
ID: “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code 

*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
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๖. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.depa.or.th หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ dqs@depa.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๔๓๐๓ (นางสาวภัทรพร เย็นบุตร) 

๗. การประกาศผล 

 ประกาศผลทาง www.depa.or.th 

ประกาศ ณ วันที่           
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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