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มาตรการคูปองดิจทิ ัลเพือ่ การรับรองมาตรฐานด้านดิจทิ ัล
(depa Standardization Voucher)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy Promotion Agency)

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล
(depa Standardization Voucher)
*******
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการเงินและ
การบริห ารกิ จ การของส านัก งานส่ง เสริม เศรษฐกิ จ ดิจิทั ล พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ และประกาศคณะกรรมการก ากั บ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ เพื่อให้การพิ จารณาอนุมัติการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาให้เกิดการส่งเสริมและเกิดการนาไปใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สานักงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้มีสิทธิในการ
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน สาหรับประเภทและเกณฑ์การให้การ
ส่งเสริม และสนับ สนุน ในลัก ษณะของการช่ วยเหลือหรือการอุ ดหนุน เพื่ อ ขอรับ รองมาตรฐานทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อ งกับการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีป ระสิทธิภาพตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้กาหนดมาตรการไว้ ดังนี้
๑. มาตรการนี้ เรี ย กว่ า “มาตรการคู ป องดิ จิ ทั ล เพื่ อ การรับ รองมาตรฐานด้า นดิจิ ทั ล (depa Standardization
Voucher)”
๒. มาตรการนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
๓. ในมาตรการนี้
สานักงาน

หมายความว่า

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั

ผู้อานวยการ

หมายความว่า

ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล

คณะอนุกรรมการ

หมายความว่า

คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้มสี ิทธิขอรับความช่วยเหลือหรือขอรับความอุดหนุน หมายความว่า ผู้ที่มีสิทธิในการขอรับการช่วยเหลือหรือการ
ขอรับการอุดหนุนจากสานักงานตามที่กาหนด
การส่งเสริมและสนับสนุน หมายความว่า การให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือ
ประโยชน์ อื่น ใด อาทิ การอุ ด หนุ น การให้ ทุ น สนั บ สนุ น การให้ เงิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ การให้เงินให้เปล่า การร่วมโครงการ การร่วม
ทุน การถือ หุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือการดาเนินกิจ กรรมอื่นใดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของสานักงาน
การส่งเสริม

หมายความว่า

การช่วยเหลือสนับสนุน ทาให้เคลื่อนไปด้วยดี เจริญขึ้น สะดวกขึ้น หรือทา
หน้าที่ได้ดีขึ้น โดยมุ่ งเน้นการพัฒ นาทางด้านวิชาการ ความรู้ ทักษะ ความ
๒

มาตรการคูปองดิจทิ ัลเพือ่ การรับรองมาตรฐานด้านดิจทิ ัล
(depa Standardization Voucher)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy Promotion Agency)

ตระหนัก การศึกษา ค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ประยุกต์ใช้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อนาไปใช้ในการสนับสนุน
ให้เกิ ดการลงทุ นหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรม
ดิจิทัล หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการผลิตและพัฒ นากาลังคน
ด้านอุ ต สาหกรรมและนวัตกรรมดิจิ ทั ล หรือ การน าเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล มา
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup)
หรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า
การสนับสนุน

หมายความว่า

การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ผ่ า นรู ปแบบหรื อ
กระบวนการให้การช่วยเหลือหรือการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากสานักงาน

การช่วยเหลือ

หมายความว่า

การส่ง เสริมด้วยระบบการสนับสนุนแก่ องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ
สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และ
สถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน เพื่ อ น าไปใช้ ด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การอุดหนุน

หมายความว่า

การส่งเสริมด้วยระบบการสนับสนุนแก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนและบุคคลธรรมดา เพื่อการดาเนินกิจกรรมตามโครงการของ
สานักงาน

อุตสาหกรรมดิจิทัล หมายความว่า

อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการดิจิทัล ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
อุ ต สาหกรรมฮาร์ ด แวร์ แ ละอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ (Hardware and Smart
Device) ธุรกิจเทคโนโลยีการบริการและออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Pay-per-use
model) อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ (Digital Content) อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมและการสื่ อ สาร (Telecommunication) ธุร กิ จ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัล (Digital Service Infrastructure) หรือ
ตามที่สานักงานประกาศ

องค์การเอกชน

องค์การของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ หรือ
ตามกฎหมายเฉพาะ และที่มีสมาชิกเป็นกิจการที่ดาเนินการในอุตสาหกรรม
ดิจิทั ล หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริม ให้เกิ ดการนาเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใช้ ต ามที่ ส านั ก งานประกาศ หรือ ที่ เ ป็ น โครงการตาม
พระราชดาริ

หมายความว่า

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายความว่า กิจการผลิตหรือ ให้บริการหรือการค้าในอุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุ ตสาหกรรมเป้าหมายในการส่ง เสริม ให้ เกิ ด การน าเทคโนโลยีดิ จิทั ล มา
๓

มาตรการคูปองดิจทิ ัลเพือ่ การรับรองมาตรฐานด้านดิจทิ ัล
(depa Standardization Voucher)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy Promotion Agency)

ประยุกต์ใช้ตามที่สานักงานประกาศ โดยนิยามขนาดของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ชนบท

หมายความว่า

พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอาเภอเมือง

ชุมชน

หมายความว่า

มีสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน

วิสาหกิจชุมชน

หมายความว่า

กิ จการของชุม ชนเกี่ ยวกั บ การผลิตสินค้ า การให้บ ริก าร หรือการอื่นๆ ที่
ดาเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจ การ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว
ชุมชน และระหว่างชุมชน

การรับรองมาตรฐานด้านดิจิทั ล หมายความว่า การรับรองการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์และ
นามาใช้ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพคงที่ หรือพั ฒนาคุณภาพให้ดี
ขึ้นทางด้านดิจิทัล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐาน Capability
Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สานักงาน
กาหนด
๔. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ งเสริม สนั บ สนุ นและร่วมมื อกั บ บุ คคลอื่ น เพื่ อ การขอรับ รองมาตรฐานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๕. ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการนี้
การพิจ ารณาให้การส่ง เสริม และสนับ สนุน ในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ต้องคานึง ถึง ความ
สอดคล้องกับ หรือเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหรือแผนงาน
โครงการของสานักงาน โดยลักษณะโครงการที่จะขอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจะต้องมีลักษณะ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อการขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
๖. โครงการจะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
โครงการที่ ขอรับ การส่ง เสริม และสนับ สนุนในลัก ษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากส านัก งาน ตาม
มาตรการนี้ จะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้
(๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน
(๒) ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
(๓) พนักงานตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทัลว่า
ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการนี้ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๔

มาตรการคูปองดิจทิ ัลเพือ่ การรับรองมาตรฐานด้านดิจทิ ัล
(depa Standardization Voucher)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital Economy Promotion Agency)

(๑) ผู้ที่มีสิทธิในการขอรับการช่วยเหลือ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
(๒) ผู้ที่ มีสิท ธิในการขอรับ การอุดหนุน ประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขา
ตามที่สานักงานกาหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือ
พระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
(๓) ผู้มีสิทธิตาม (๑) และ (๒) จะต้องมีคุณสมบัติ
๓.๑ ต้องขึ้นทะเบียนกับสานักงานตามระเบียบที่สานักงานกาหนด
๓.๒ กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ
เอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกาหนด
ทั้งนี้กรณี เป็นนิติบุคคลในรูป แบบอื่น ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็น
กรณีไป
๓.๓ กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์
โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกั นในระหว่างการยื่น
ข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้าซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับ การช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุนจากสานักงาน และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากสานักงานตามมาตรการต่างๆ ใน
หมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการนี้
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อัน
อาจมีผลต่อความสามารถในการดาเนินงานให้สาเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสานักงาน
๘. เกณฑ์การสนับ สนุนมาตรการคูปองดิจิทั ล เพื่ อการรั บรองมาตรฐานด้า นดิจิทั ล (depa Standardization
Voucher)
รูปแบบการสนับสนุน มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization
Voucher) ซึ่งเป็นเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนสาหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มีการ
ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สาหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อ
รายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุน อ้างอิงตามข้อ ๘(๒) ข้อ ๙(๑) และข้อ ๑๒ (๒) ของประกาศคณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๘.๑ ประเภทการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
เงินสนับสนุน มาตรการคูป องดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization
Voucher)
๘.๒ เงื่อนไขการอนุมัติการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
(๑) การจัดทาข้อเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น
๑.๑ ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องยื่นแบบแสดงเจตจานงตามรูปแบบที่สานักงาน
กาหนด ซึ่งจะมีรายละเอียด เช่น
- ชื่อโครงการ (ไทย/ อังกฤษ)
- ชื่อหน่วยงานของผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์
- ชื่อผู้มีอานาจลงนามในสัญญา พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์ และหนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ามี)
- ชื่อผู้ประสานงาน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์
- พร้อ มแนบสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือ
เอกสารรับรองการจัดตั้งนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน (ถ้ามี)
๑.๒ ข้อมูลการแสดงเจตจานงขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย และประเภทมาตรฐานด้านดิจิทัลที่ขอรับรอง
- ประเภทกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม
(๒) การพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
๒.๑ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรการนี้
๒.๒ การพิจารณาโครงการให้คณะอนุกรรมการ/ผู้อานวยการ ทาหน้าที่พิจารณาอนุมัติใน
การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน โดยผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ/ผู้อานวยการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณาตามรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เพื่อการรับรองมาตรฐานด้าน
ดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ดังนี้
(ก) การช่วยเหลือให้กับองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
(ข) การอุดหนุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล
หรือกลุ่ม บุคคลในระดับ ชุม ชนที่มี ก ารจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญ ญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มี ก ารขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และตามที่สานักงานกาหนด
ซึ่งสานักงานกาหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
- ประเภทมาตรฐานด้านดิจิทัลที่ขอรับรอง
- ความซ้าซ้อนของโครงการ
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- ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
- กรอบวงเงินที่เหมาะสม
(๓) ระยะเวลาในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี
๘.๓ หมวดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
การช่วยเหลือ หรือ การอุ ด หนุ น ตามมาตรการนี้ เป็น เงิน ให้ เปล่า (Grant) ในวงเงิน สูง สุด ไม่ เกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า
โครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อ
รายของผู้ขอรับการอุดหนุน หรือ
๒. ค่าใช้จ่ายการขอรับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน
ทั้ง นี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑. และข้อ ๒. นี้ ก าหนดให้เป็น การเบิก ค่าใช้จ่ายในลัก ษณะของการเบิก
ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)
กรณีที่ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือตามมาตรการนี้
เป็น องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิส าหกิจ สถาบันการศึก ษาของรั ฐและเอกชน
จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือสิง่ ที่เชื่อถือได้ว่าจะดาเนินการโครงการให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายหรือมีใบสมัคร
หรือใบแสดงเจตจานงของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชนในชนบท เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการ
ขอรับ การช่วยเหลือ จากส านัก งาน และส านักงานสามารถให้ก ารส่ง เสริมและสนับสนุนเพื่อเป็น ค่าบริห ารจัดการ
โครงการได้สูงสุดจานวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินที่สานักงานสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อรายของผู้
ขอรับการอุดหนุน โดยขึ้นอยู่กั บการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญ ญาหรือบันทึ ก
ข้อตกลง (MOA)
๘.๔ การบริหารโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
(๑) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องดาเนินการมาจัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง
(MOA) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสานักงาน ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นไป
ตามที่สานักงานกาหนด
(๒) เมื่ อ ผู้ที่ ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ดาเนินการลงนามในสัญ ญาหรือบันทึก ข้อตกลง
(MOA) แล้ว จะต้องเร่งรัดการดาเนินงานภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับ ตั้ง แต่วันที่ เริ่ม ต้นโครงการ หากไม่ สามารถ
ดาเนินงานได้ ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากสานักงาน
ระยะเวลาโครงการให้ถือวันที่ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเริ่มต้นโครงการ
จนถึงวันสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี
(๓) กรณีเกิดเหตุจาเป็นที่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ไม่สามารถดาเนินงานได้ภายใน ๙๐
วัน สามารถขยายได้อี ก สู ง สุ ดไม่ เ กิ น ๔๕ วัน โดยต้ องท าเป็ น หนั ง สื อแจ้ ง ส านั ก งาน และให้ ส านั ก งานรายงาน
คณะอนุกรรมการเพื่อทราบ
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(๔) กรณี ผู้ที่ ได้ รั บ การช่ว ยเหลื อ หรื อ การอุ ด หนุ น พบเหตุ ที่ จ าเป็ น ต้อ งเปลี่ ย นแปลงแผนงาน
ระยะเวลาดาเนินการ หรือ จ านวนเงินของโครงการที่ ได้รับ การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากส านักงาน หลัง การ
ดาเนินงานแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน แจ้งสานักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้ง
ต้องทาหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติ
จากคณะอนุกรรมการ/ผู้อานวยการเป็นกรณีพิเศษ
(๕) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา ทั้งที่เพิ่มและ
ไม่เพิ่มวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากสานักงานก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้
(๖) ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายเงินเพื่อจัดทารายงานส่งสานักงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สานักงานกาหนด
ดังนี้
๖.๑ ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ จัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินตามที่ตกลงกับ สานักงานตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสาเร็จของโครงการ โดยจัดส่งให้สานักงานภายใน
๖๐ วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ โดยแนวทางการเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- ผู้ดาเนินโครงการ
- วัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ (KPI)
- ผลการดาเนินงานโครงการ
- สรุปผลการดาเนินโครงการ
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
- ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) เช่น สาเนาแสดงสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา รูปภาพผลการดาเนินโครงการ เป็นต้น
(๗) กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ไม่จัดทารายงานผลความคืบหน้าโครงการหรือถือ
ปฏิบัติไม่ เป็นไปตามข้อ (๖) หรือ ถือปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญ ญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งอาจก่อให้เกิ ดความ
เสียหายต่อสานัก งานได้ ให้สานักงานสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ตามความเหมาะสม
จนกว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจะรายงานผลหรือดาเนินการตามแผน ทั้งนี้ ให้สานักงานรายงานให้
คณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรก และให้นาผลการดาเนินงานดั งกล่าวไปประกอบการพิจารณาการสนับสนุนเงิน
ของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในปีถัดไป
การสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราวตามวรรคแรก ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งผู้
ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่เกินกาหนดส่งรายงานหรือวันที่ทราบการไม่ปฏิบัติการ
ตามแผนหรือสัญ ญาหรือบันทึก ข้อ ตกลง (MOA) โดยสานัก งานสามารถแนะนาให้ผู้ที่ ได้รับ การช่วยเหลือหรือการ
อุดหนุนดาเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) และเมื่อผู้ที่ได้รับ
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การช่ ว ยเหลื อ หรื อ การอุ ด หนุ น ด าเนิ น การแก้ ไขแล้ ว ให้ ส านั ก งานพิ จ ารณาสั่ ง ยุ ติ ก ารชะลอและรายงานให้
คณะอนุกรรมการทราบ
การสั่งยุติการชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ให้สานักงานมีหนังสือแจ้งผู้ทไี่ ด้รับ
การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการสั่งยุติการชะลอ
๙. การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเบิก จ่ายเงินให้ก ารช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ และสอดคล้องตามข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิจิทั ล ว่าด้วยหลัก เกณฑ์ ก ารส่ง เสริม และสนับ สนุน ในลัก ษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุ น พ.ศ. ๒๕๖๐
สานักงานจึงกาหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการนี้ ดังนี้
๙.๑ การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรนี้
๙.๑.๑ กรณีการช่วยเหลือ
(๑) สานักงานจะจ่ายเงินส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้ เบิกจ่ายเงินทั้งหมดในครั้งเดียว ตามเกณฑ์ที่ได้
ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่ได้ลงนามไว้
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่จะต้องดาเนินการอุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่
มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบเดียวกันกับที่สานักงานดาเนินการให้การอุดหนุน (ลักษณะการเบิก
ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)) ด้วย
(๒) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะต้องแจ้งเลขที่ บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ
บัญชีธนาคารอื่นที่สานักงานให้เห็นชอบ ภายใน ๑๕ วันนับหลังจากลงนามสัญ ญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว
เพื่อให้รับโอนเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากสานักงาน
(๓) กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้ดาเนินการตามแผน และสั ญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่
กาหนดไว้กับสานักงาน ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือส่งเงินคืนสานักงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่รับเงิน ยกเว้นมีเหตุ
จาเป็นให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเสนอสานักงานพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งคืน แต่ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน
(๔) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อดาเนินโครงการตามที่ได้รบั การอนุมัติหรือเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ในกรณีที่นาเงินที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนไปใช้
จ่ายนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ให้สานักงานแจ้งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลื อหรือการอุดหนุนดังกล่าว ชดใช้เงินส่วนนั้นคืน
พร้อมดอกผลและเบี้ยปรับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ณ ปีนั้นๆ ตามที่
สานักงานกาหนด ให้แก่สานักงานภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือและรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อ
สั่งการตามควรแก่กรณี
(๕) เมื่ อ การดาเนินโครงการของผู้ที่ ได้รับ การช่วยเหลือเสร็จ สิ้นหรือกรณี ที่ มี ก ารยุติห รือยกเลิก
โครงการ ให้ผู้ที่ได้รับ การช่วยเหลือ ปิดโครงการและปิดบัญ ชี พร้อมส่งเงินคงเหลือและดอกผลทั้ง หมด (ถ้ามี) คืน
สานักงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันปิดโครงการ
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กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่อาจส่งเงินคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
โดยต้องยื่นขอขยายระยะเวลาการเงินคืนให้กับส านักงาน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ/ผู้อานวยการพิจารณา ทั้ งนี้
ระหว่างที่ยังไม่สามารถส่งเงินคืนสานักงาน ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลื อจะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
ในโครงการใดๆ กับสานักงานได้
๙.๑.๒ กรณีการอุดหนุน
(๑) สานักงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับการอุดหนุนเป็นงวดเดียว ซึ่ง เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่าย
ย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับการอุดหนุน จะต้องสารองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดาเนินงาน
ล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนาส่งหลักฐานการชาระเงิน ตามรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามเกณฑ์ที่ได้ลงนามในสัญญา
หรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่ได้ลงนามไว้
(๒) ผู้ที่ ได้รับการอุดหนุน จะต้องแจ้งเลขที่บัญ ชีเงินฝากกั บธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ
บัญชีธนาคารอื่นที่สานักงานให้เห็นชอบ ภายใน ๑๕ วันนับหลังจากลงนามสัญ ญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว
เพื่อให้รับโอนเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากสานักงาน
๙.๒ การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ตามมาตรการนี้ สานักงานสามารถเรียกตรวจเอกสาร
รายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการได้ เช่น เอกสารใบเสร็จการจดทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารใบเสร็จการขอ
รับรองมาตรฐาน เอกสารสัญญาการเช่าหรือซื้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น
๑๐. ขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้สนใจขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน

ยื่นขอเสนอโครงการต่อสานักงานตามระยะเวลาที่สานักงานประกาศรับสมัคร

สานักงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่เสนอ

นาเสนอคณะอนุกรรมการ depa พิจารณา

จัดทาสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA)

ดาเนินโครงการ / เบิกจ่าย

ปิดโครงการ / สรุปประเมินผล

๑๐
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๑๑. การยกเลิกการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
สานักงานมีสิทธิที่จะยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุน ในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนได้ หาก
พบว่าผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด หรือทาผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
๑๒. บทเฉพาะกาล
การดาเนินงานเกี่ยวกับสานักงานที่ได้ดาเนินการไปก่อนวันที่ประกาศโครงการนี้มีผลบังคับใช้หรือในกรณีที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการ ให้ดาเนินการต่อไปโดยนาประกาศมาตรการนี้มาใช้ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศ
มาตรการนี้ เพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของสานักงาน
๑๓. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๑๐๑ ต่อ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจทิ ัล ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน
E-Mail ddi-ip@depa.or.th

๑๑

