
 

๑ 

 ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

 
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

เรื่อง การรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน  

(Capital Gain Tax) 

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

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้
บริษัทเป้าหมายซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ สามารถ
ขอใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ  
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

  “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
  “คณะทำงาน” หมายความว่า คณะทำงานพิจารณารับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการ
ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax)   

 “กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน” หมายความว่า กิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประกาศกำหนดซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการโดยได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 
  “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” หมายความว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกาศกำหนด อย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ 
(๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 



 

๒ 
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(๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
(๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
(๗) อุตสาหกรรมการบิน 
(๘) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
(๙) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(๑๐) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(๑๑) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(๑๒) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy 

            โดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น 
(๑๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(๑๔) อุตสาหกรรมเป้าหมายอื ่นๆ ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จะต้องประกอบกิจการซึ่งปรากฎความเกี่ยวข้อง

กับประเภทของเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามท่ีสำนักงานกำหนด 
  “บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ร ัฐต้องการสนับสนุน” 
หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรม
ดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน ประกอบด้วยประเภทเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้ 

(๑) Hardware & Smart Devices 
(๒) Software  
(๓) Digital Services 
(๔) Digital Content 
(๕) Communication Equipment and Services 

  “บริษัทเป้าหมายที่ได้รับการรับรอง” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย ซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน ซึ่งปรากฎความเกี่ยวข้อง
กับประเภทเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน   

“บริษัทเป้าหมายที ่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่ร ัฐต้องการสนับสนุน”  
มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นกิจการที ่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ  
ตามรายชื่อเทคโนโลยีที่กำหนดหรือกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือเทคโนโลยีแนวหน้าอื่นในกระบวนการผลิต
หรือให้บริการ ซึ่งสำนักงานเห็นสมควรสนับสนุนและให้การรับรอง เป็นกรณีไป 

(๒) กิจการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการตาม (๑) 
ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 



 

๓ 
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(๒.๑) มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในธุรกิจหลัก ซึ ่งมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเป็นฐานใน
กระบวนการผลิตหรือให้บริการ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือให้บริการได้ 

(๒.๒) มีการปรับปรุง ดัดแปลง หรือพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีนัยสำคัญ 

“คำขอรับรอง” หมายความว่า คำขอรับรองรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) จากสำนักงาน 

 
หมวดที่ ๑ 

คุณสมบัติของการขอรับรอง  
ข้อ ๒ บริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุนที่ประสงค์

ได้รับการรับรองจากสำนักงาน จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
(๒) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน 

ซึ่งปรากฎความเกี่ยวข้องกับประเภทเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามที่สำนักงานกำหนด โดยประกอบ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนดซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการ
ดำเนินกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๑ 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ  
(๔) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการและไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ้งงานของ

กรมบัญชีกลาง 
 

หมวดที่ ๒ 
เอกสารประกอบการขอรับรอง  

ข้อ ๓ เอกสารประกอบการขอรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) มีดังต่อไปนี้ 

(๑) คำขอรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการ
สนับสนุน (Capital Gain Tax) จากสำนักงาน 

(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจาก
วันที่ยื่นคำขอ 

(๓) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. ๕ หรือ หส.๒) อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ยื่น
คำขออย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี  

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)  
(๕) งบการเงินย้อนหลัง ๒ ปี (ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต) 



 

๔ 
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(๖) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
(๗) เอกสารประกอบการนำเสนอ (Pitch Deck) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  (๗.๑) ข้อมูลกิจการ (Company Profile) 
  (๗.๒) รายชื่อ และตำแหน่งของผู้บริหาร รวมถึงของผู้ถือหุ้น (Executive and 

Management Team) 
(๗.๓) ประวัติการระดมทุน (Fund Raising) (ถ้ามี) 

  (๗.๔) ประเภทเทคโนโลยีดิจิทัลหลักที ่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิต/
ให้บริการ (Digital Product/ Service) 

  (๗.๕) แผนธุรกิจ (Business Plan) 
(๘) เอกสารที่แสดงถึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของบุคคลอื่น ได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย อาทิ สัญญา เอกสารสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี ฯลฯ (ถ้ามี) 
ข้อ ๔ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่ร ัฐต้องการสนับสนุน  

ที่ประสงค์จะได้รับการรับรองจากสำนักงาน จะต้องกรอกคำขอตามข้อ ๓ (๑) พร้อมแนบหลักฐาน หรือเอกสาร
ประกอบตามข้อ ๓ (๒) – (๘) ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางอื ่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด เพื ่อให้
คณะทำงานดำเนินการตรวจสอบ ทั ้งนี ้ หากพบว่ามีการยื ่นหลักฐาน หรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน 
สำนักงานขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคำขอดังกล่าว 
 

หมวดที่ ๓ 
การพิจารณาคำขอรับรอง  

ข้อ ๕ เพ่ือให้การพิจารณาคำขอรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล
ที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานจึงกำหนดให้มีคณะทำงาน
พิจารณารับรองบริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจ ิท ัลที ่ร ัฐต้องการสนับส นุน  
(Capital Gain Tax) 

ข้อ ๖ ให้คณะทำงานตามข้อ ๕ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณากลั ่นกรองผู ้มีส ิทธิได้ร ับการรับรองให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์  

ที่สำนักงานกำหนด 
(๒) กำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อการรับรองบริษัทเป้าหมาย การตรวจสอบ การใช้สิทธิ

ประโยชน์ที่สอดคล้องตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย 

ข้อ ๗ ให้สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  มีหน้าที่กำกับ 
ดูแล ติดตามการดำเนินกระบวนการพิจารณา พร้อมทั้งตรวจสอบคำขอรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบ
กิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) รวมถึงหลักฐานและเอกสาร
ประกอบ และรายงานผลต่อผู้อำนวยการ ต่อไป 

 



 

๕ 
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หมวดที่ ๔ 

การเปิดรับสมัคร และประกาศรายช่ือ  
ข้อ ๘ สำนักงานจะดำเนินการเปิดรับสมัคร และประกาศรายชื่อบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบ

กิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) ที่ได้รับการรับรอง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีสำนักงานกำหนด  

ระยะเวลาการรับสมัคร: ทุกวันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน 
   การประกาศผลอย่างเป็นทางการ: ภายในสิ้นเดือนของเดือนที่ยื่นคำขอรับรอง 

 
หมวดที่ ๕ 

อัตราค่าธรรมเนียม 
ข้อ ๙ สำนักงานกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการ

ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน (Capital Gain Tax) ในอัตรา ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท 
ถ้วน) ต่อครั้ง ซ่ึงเป็นอัตราค่าธรรมเนียมทีร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

กรณีบริษัทเป้าหมายที ่ได้ร ับการรับรอง มีความประสงค์ขอต่ออายุหรือเหตุจำเป็นอื ่นใด  
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือแนวทางในการดำเนินงาน ให้บริษัทเป้าหมายที่ได้รับการรับรอง
ดังกล่าว สามารถยื่นคำขอต่ออายุ ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา ๑ ,๕๐๐ 
บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง 

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุ ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่สามารถ
ขอใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อกรมสรรพากรได้ 

ข้อ ๑๐ หลักฐานการรับเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ ๙ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกำหนด 
 

หมวดที่ ๖ 
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ข้อ ๑๑ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุน 
(Capital Gain Tax) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน สามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีต่อกรมสรรพากร โดยมีผลบังคับใช้เป็นไปพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว ้นรัษฎากร (ฉบับที ่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ นับตั ้งแต่ว ันถัดจากวันที ่ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๗๕  ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด  

ข้อ ๑๒ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุน 
(Capital Gain Tax) ที ่ได้ร ับการรับรองจากสำนักงาน สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลา ๕ ปี 



 

๖ 
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นับตั้งแต่วันที่ได้รับประกาศรายชื่อจากสำนักงาน ทั้งนี้ หากบริษัทดังกล่าวไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ใน
กำหนดระยะเวลาข้างต้น สามารถยื่นคำขอต่ออายุโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอัตรา ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ตามข้อ ๙ 

ข้อ ๑๓ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุน 
(Capital Gain Tax) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานแล้วนั้น จะไม่สามารถยื่นคำขอรับรองไปยังหน่วยงานอื่น
ได้อีก 

 
หมวดที่ ๗ 

การยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อ 
ข้อ ๑๔ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุน 

(Capital Gain Tax) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒ 
(๒) สิ้นสุดระยะเวลาการรับรองบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

ที่รัฐต้องการสนับสนุน 
(๓) ยื่นคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ อันเป็นเท็จหรือกระทำการทุจริตอื ่นใด 

เพ่ือให้มีสิทธิได้รับการรับรอง 
(๔) เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปรากฏเหตุที่เข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หรือส่อไปในทางทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงาน 
ข้อ ๑๕ บริษัทเป้าหมายซึ ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที ่รัฐต้องการสนับสนุ น  

ซึ่งถูกยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อตามข้อ ๑๔ สามารถยื่นเรื่องให้สำนักงานพิจารณาใหม่ได้ โดยสำนักงานขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๖ กรณีบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุน   
ที่มีความประสงค์ได้รับการรับรองจากสำนักงานย้อนหลัง เพื่อใช้สิทธิตามประกาศ จะต้องนำส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ สัญญา เอกสาร หรือหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริษัท
เป้าหมายที่ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐต้องการสนับสนุนของสำนักงาน หรือโครงการอื่นๆ  
ในลักษณะเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 

 
 ทั้งนีใ้ห้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
   

ประกาศ ณ วันที่        

 
 

       
(นายณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์) 

                 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

 

๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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