
 
 
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 ภายในโครงการ DIGITAL INFINITY 
ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY : ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด 
-------------------------------------------------------------- 

  ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจด ิจ ิท ัล (สศด.) จ ัดให้มี โครงการ“DIGITAL INFINITY  
ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY : ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัต 
บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน กำลังคนที่สามารถปรับตัว และสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ โดยภายในงานมีพิธีมอบรางวัล
เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Award) ให้ผู ้ที ่ได้รับคัดเลือกเป็นผู ้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

  สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์รับสมัครผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื ่อเข้าร่วมชิงรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 ภายในโครงการ DIGITAL INFINITY ภายใต้
แนวคิด DIGITAL INFINITY : ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท ัล จ ึงออกประกาศ โดยมีรายละเอียดประเภท 
และการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ประเภทการรับสมัคร  
๑.๑ Digital Youth of the Year 
 คุณสมบัติ :  

 ๑. มีผลงานที่พัฒนาขึ้นในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๒. มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่ประกวด หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

๓. มีการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่แสดงถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยดิจิทัล
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม 

 ๔. มีประสบการณ์จากการประกวดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  หรือได้รับรางวัลจากการ
ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

   
 

/๑.๒ Digital… 
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-๒-  
๑.๒ Digital Community of the year 

 คุณสมบัติ : 
๑. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
๒. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานของชุมชน ทั ้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานเชิง

ประจักษ์เพ่ือยืนยันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
๓. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานภายในชุมชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่

สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔. ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

      ๑.๓ Digital Organization of the year 
 คุณสมบัติ : 

 ๑. มีสถานะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตาม 
    กฎหมาย และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 

 ๒. มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ   
 ๓. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนสร้างความตระหนัก 

    ในวงกว้าง 
 ๔. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

    ว่าชว่ยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
      ๑.๔ Digital Startup of the year 

 คุณสมบัติ : 
  ๑. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย  

  และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ ๕๐ 
  ๒. มีผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ มีแผนพัฒนาธุรกิจที่น่าสนใจ มีทีมงานที่มีคุณภาพ 
  ๓. มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานหรือให้บริการที่โดดเด่น และมี 

    ผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่มีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
      ๑.๕ Digital Entrepreneur of the year 
  คุณสมบัติ : 

  ๑. มีสถานะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือผู้นำธุรกิจของนิติบุคคลสัญชาติไทย 

  ๒. มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการให้บริการ 

 ๓. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการจนสร้างความตระหนักในวงกว้าง 

      *หมายเหตุ : หากผู ้สมัครได้รับการนำเสนอชื ่อจากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรของสำนักงานส่งเสริม   
      เศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
          /๒. กำหนดการ… 
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๒. กำหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัคร :     วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ระยะเวลาการพิจารณา :    วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล :   ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 

๓. วิธีการสมัคร 

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด  สามารถกรอกรายละเอียดกรอกข้อมูลการ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.depa.or.th/pm-award และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๑๔๐๖ หรือ ๑๒๗๒ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pmawards@depa.or.th 

ทั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีข้อมูล
ครบถ้วนเท่านั้น และในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ 

๔. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ดาวน ์ โหลดเอกสารข ้อม ูลหล ักเกณฑ์การพ ิจารณาและรายละเอ ียดต ่างๆ ได ้ที่  

www.depa.or.th/pm-award  

๕. การประกาศผล 
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในโครงการ DIGITAL INFINITY ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY : 

ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
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