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(depa Standardization Voucher) 

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

๒ 

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล 

(depa Standardization Voucher) 
******* 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการเงินและ

การบริหารกิจการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ และประกาศคณะกรรมการก ากับ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ

นวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาให้เกิดการส่งเสริมและเกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทลั โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดต้ัง

ส านักงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ผู้มีสิทธิในการ

ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ส าหรับประเภทและเกณฑ์การให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน  เพื่อขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้ก าหนดมาตรการไว้ ดังนี้ 

๑. มาตรการน้ีเรียกว่า “มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล  (depa Standardization 

Voucher)” 

๒. มาตรการน้ี ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป  

๓. ในมาตรการน้ี 

ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั 

ผู้อ านวยการ หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล 

คณะอนุกรรมการ หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนบัสนุน 

ผู้มสีิทธิขอรบัความช่วยเหลือหรือขอรบัความอุดหนุน หมายความว่า ผู้ที่มีสิทธิในการขอรับการช่วยเหลือหรอืการ

ขอรับการอุดหนุนจากส านักงานตามที่ก าหนด 

การส่งเสริมและสนับสนุน หมายความว่า การให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือ

ประโยชน์อื่นใด อาทิ การอุดหนุน การให้ทุนสนับสนุน การให้เงินหรือ

ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ การให้เงินให้เปล่า การร่วมโครงการ การร่วม

ทุน การถือหุ้น การเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือการด าเนินกิจกรรมอื่นใดเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

การส่งเสริม หมายความว่า การช่วยเหลือสนับสนุน ท าให้เคลื่อนไปด้วยดี เจริญข้ึน สะดวกข้ึน หรือท า

หน้าที่ได้ดีข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ ความรู้ ทักษะ ความ
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๓ 

ตระหนัก การศึกษา ค้นคว้า วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ

ประยุกต์ใช้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุน

ให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรม

ดิจิทัล หรืองานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการผลิตและพัฒนาก าลังคน

ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือที่เกิดข้ึนใหม่ (Startup) 

หรือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า 

การสนับสนุน หมายความว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการเงินผ่านรู ปแบบหรือ

กระบวนการให้การช่วยเหลือหรือการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม

และสนับสนุนจากส านักงาน 

การช่วยเหลือ หมายความว่า การส่งเสริมด้วยระบบการสนับสนุนแก่ องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และ

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อน าไปใช้ด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

การอุดหนุน    หมายความว่า การส่งเสริมด้วยระบบการสนับสนุนแก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

วิสาหกิจชุมชนและบุคคลธรรมดา เพื่อการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของ

ส านักงาน 

อุตสาหกรรมดิจิทัล หมายความว่า อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการดิจิทัล ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart 

Device) ธุรกิจเทคโนโลยีการบริการและออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Pay-per-use 

model) อุตสาหกรรมดิจิทั ลคอนเทนต์  (Digital Content) อุตสาหกรรม

โทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication) ธุรกิจการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านบริการดิจิทัล (Digital Service Infrastructure) หรือ

ตามที่ส านักงานประกาศ 

องค์การเอกชน  หมายความว่า  องค์การของเอกชนที่จัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ 

ตามกฎหมายเฉพาะ และที่มีสมาชิกเป็นกิจการที่ด าเนินการในอุตสาหกรรม

ดิจิทัลหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตามที่ส านักงานประกาศ หรือที่ เป็นโครงการตาม

พระราชด าริ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายความว่า กิจการผลิตหรือให้บริการหรือการค้าในอุตสาหกรรมดิจิทัล และ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
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๔ 

ประยุกต์ใช้ตามที่ส านักงานประกาศ โดยนิยามขนาดของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ชนบท หมายความว่า  พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอ าเภอเมือง  

ชุมชน หมายความว่า มีสมาชิกตั้งแต่ ๒๐ หลังคาเรือนข้ึนไป รวมตัวกัน 

วิสาหกิจชุมชน หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่

ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน

ประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 

ชุมชน และระหว่างชุมชน 

การรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล หมายความว่า การรับรองการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์และ

น ามาใช้ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพคงที่ หรือพัฒนาคุณภาพให้ดี

ข้ึนทางด้านดิจิทัล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 มาตรฐาน Capability 

Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่ส านักงาน

ก าหนด 

๔. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อการขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

๕. ลักษณะโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการน้ี 

 การพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน ในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ต้องค านึงถึงความ

สอดคล้องกับหรือเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหรือแผนงาน

โครงการของส านักงาน โดยลักษณะโครงการที่จะขอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจะต้องมีลักษณะ โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อการขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

๖. โครงการจะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากส านักงาน ตาม

มาตรการนี้ จะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี ้

  (๑) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 

  (๒) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

  (๓) พนักงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่า

ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗. คุณสมบัติของผู้ท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

 ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการนี ้จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
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๕ 

  (๑) ผู้ที่มีสิทธิในการขอรับการช่วยเหลือ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

  (๒) ผู้ที่มีสิทธิในการขอรับการอุดหนุน ประกอบด้วย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขา

ตามที่ส านักงานก าหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดต้ังตามกฎหมายเฉพาะหรือ

พระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มีการข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ  

  (๓) ผู้มีสิทธิตาม (๑) และ (๒) จะต้องมีคุณสมบัติ 

   ๓.๑ ต้องข้ึนทะเบียนกับส านักงานตามระเบียบที่ส านักงานก าหนด  

   ๓.๒ กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนต้ังแต่ร้อยละห้าสิบ

เอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการก าหนด 

   ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็น

กรณีไป 

   ๓.๓ กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์ 

โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน 

   ๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่น

ข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนน้ันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ าซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรบัการช่วยเหลอืหรอื

การอุดหนุนจากส านักงาน และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากส านักงานตามมาตรการต่างๆ ใน

หมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามโครงการนี้ 

   ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อัน

อาจมีผลต่อความสามารถในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับส านักงาน 

๘. เกณฑ์การสนับสนุนมาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization 

Voucher) 

 รูปแบบการสนับสนุนมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล  (depa Standardization 

Voucher) ซึ่งเป็นเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนส าหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 

นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดต้ังตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มีการ

ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาท) ต่อ

รายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและ

สนับสนุน อ้างอิงตามข้อ ๘(๒) ข้อ ๙(๑) และข้อ ๑๒ (๒) ของประกาศคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๖ 

๘.๑ ประเภทการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

  เงินสนับสนุนมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization 

Voucher) 

๘.๒ เง่ือนไขการอนุมัติการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

  (๑) การจัดท าข้อเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 

   ๑.๑ ผู้ขอรับการส่งเสรมิและสนับสนุนจะต้องยื่นแบบแสดงเจตจ านงตามรูปแบบที่ส านักงาน

ก าหนด ซึ่งจะมีรายละเอียด เช่น 

    - ช่ือโครงการ (ไทย/ อังกฤษ) 

    - ช่ือหน่วยงานของผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์ 

    - ช่ือผู้มีอ านาจลงนามในสัญญา พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล์ และหนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

    - ช่ือผู้ประสานงาน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / อีเมล ์

    - พร้อมแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือ

เอกสารรับรองการจัดต้ังนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน (ถ้ามี) 

   ๑.๒ ข้อมูลการแสดงเจตจ านงขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 

- วัตถุประสงค์ 

- เป้าหมาย และประเภทมาตรฐานด้านดิจิทัลที่ขอรับรอง 

- ประเภทกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 

  (๒) การพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

   ๒.๑ โครงการที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรการนี ้

   ๒.๒ การพิจารณาโครงการให้คณะอนุกรรมการ/ผู้อ านวยการ ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติใน

การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน โดยผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ/ผู้อ านวยการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งมีเกณฑ์การ

พิจารณาตามรูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการรับรองมาตรฐานด้าน

ดิจิทัล (depa Standardization Voucher) ดังนี ้

    (ก) การช่วยเหลือให้กับองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  

    (ข) การอุดหนุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่มีการข้ึน

ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ และตามที่ส านักงานก าหนด 

   ซึ่งส านักงานก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

    - ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

    - ประเภทมาตรฐานด้านดิจิทัลที่ขอรับรอง 

    - ความซ้ าซ้อนของโครงการ 
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๗ 

    - ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

    - กรอบวงเงินที่เหมาะสม 

  (๓) ระยะเวลาในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี 

 ๘.๓ หมวดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

  การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการนี้ เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่า

โครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

   ๑. ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานวงเงินสงูสดุไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อ

รายของผู้ขอรับการอุดหนุน หรือ 

   ๒. ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 วงเงินสูงสุดไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท 

(เจ็ดหมื่นบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน  

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑. และข้อ ๒. นี้ ก าหนดให้เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะของการเบิก

ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) 

  กรณีที่ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือตามมาตรการนี้ 

เป็นองค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรั ฐและเอกชน 

จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรอืสิง่ที่เช่ือถือได้ว่าจะด าเนินการโครงการใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมายหรือมีใบสมัคร

หรือใบแสดงเจตจ านงของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือวิสาหกิจชุมชนในชนบท เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการ

ขอรับการช่วยเหลือจากส านักงาน และส านักงานสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ

โครงการได้สูงสุดจ านวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินที่ส านักงานสามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อรายของผู้

ขอรับการอุดหนุน โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือบันทึก

ข้อตกลง (MOA) 

 ๘.๔ การบริหารโครงการท่ีได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

  (๑) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องด าเนินการมาจัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 

(MOA) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากส านักงาน ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นไป

ตามที่ส านักงานก าหนด 

  (๒) เมื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ด าเนินการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง 

(MOA) แล้ว จะต้องเร่งรัดการด าเนินงานภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการ หากไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัติน้ันเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากส านักงาน 

  ระยะเวลาโครงการให้ถือวันที่ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเริ่มต้นโครงการ 

จนถึงวันสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดสูงสุดไม่เกิน ๑ ปี  

  (๓) กรณีเกิดเหตุจ าเป็นที่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ไม่สามารถด าเนินงานได้ภายใน ๙๐ 

วัน สามารถขยายได้อีกสูงสุดไม่เกิน ๔๕ วัน โดยต้องท าเป็นหนังสือแจ้งส านักงาน และให้ส านักงานรายงาน

คณะอนุกรรมการเพื่อทราบ 
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  (๔) กรณีผู้ที่ ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน พบเหตุที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ หรือจ านวนเงินของโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากส านักงาน หลังการ

ด าเนินงานแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน แจ้งส านักงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้ง

ต้องท าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อส านักงานไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติ

จากคณะอนุกรรมการ/ผู้อ านวยการเป็นกรณีพิเศษ 

  (๕) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา ทั้งที่เพิ่มและ

ไม่เพิ่มวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากส านักงานก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

  (๖) ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้

จ่ายเงินเพื่อจัดท ารายงานส่งส านักงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนด 

ดังนี ้

   ๖.๑ ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินตามที่ตกลงกับส านักงานตาม

แผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

   ๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลส าเร็จของโครงการ โดยจัดส่งให้ส านักงานภายใน 

๖๐ วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ โดยแนวทางการเขียนรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

- ช่ือโครงการ 

- ผู้ด าเนินโครงการ 

- วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (KPI) 

- ผลการด าเนินงานโครงการ 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

- ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) เช่น ส าเนาแสดงสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา รูปภาพผลการด าเนินโครงการ เป็นต้น 

  (๗) กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ไม่จัดท ารายงานผลความคืบหน้าโครงการหรือถือ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ (๖) หรือถือปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อส านักงานได้ ให้ส านักงานสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการช่ัวคราว ตามความเหมาะสม 

จนกว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจะรายงานผลหรือด าเนินการตามแผน ทั้งนี้ ให้ส านักงานรายงานให้

คณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรก และให้น าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการสนับสนุนเงิน

ของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในปีถัดไป  

การสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอดุหนุนเป็นการช่ัวคราวตามวรรคแรก ให้ส านักงานมีหนังสือแจ้งผู้

ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่เกินก าหนดส่งรายงานหรือวันที่ทราบการไม่ปฏิบัติการ

ตามแผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) โดยส านักงานสามารถแนะน าให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการ

อุดหนุนด าเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนหรือสญัญาหรอืบันทกึข้อตกลง (MOA) และเมื่อผู้ที่ได้รับ
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๙ 

การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนด าเนินการแก้ไขแล้ว ให้ส านักงานพิจารณาสั่ งยุติการชะลอและรายงานให้

คณะอนุกรรมการทราบ 

การสั่งยุติการชะลอการช่วยเหลอืหรือการอุดหนุนเปน็การช่ัวคราว ให้ส านักงานมีหนังสอืแจ้งผู้ทีไ่ด้รับ

การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการสั่งยุติการชะลอ 

๙. การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ และสอดคล้องตามข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรืออุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักงานจึงก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการนี้ ดังนี้ 

 ๙.๑ การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรนี ้

  ๙.๑.๑ กรณีการช่วยเหลือ 

  (๑) ส านักงานจะจ่ายเงินส่งเสริมและสนับสนุนโดยให้เบิกจ่ายเงินทั้งหมดในครั้งเดียว ตามเกณฑ์ที่ได้

ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่ได้ลงนามไว้ 

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่จะต้องด าเนินการอุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจ

ชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบคุคลในระดับชุมชนที่มีการจดัต้ังตามกฎหมายเฉพาะหรอืพระราชบัญญัติเฉพาะ เกษตรกรที่

มีการข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบเดียวกันกับที่ส านักงานด าเนินการให้การอุดหนุน (ลักษณะการเบิก

ค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)) ด้วย 

  (๒) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะต้องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ

บัญชีธนาคารอื่นที่ส านักงานให้เห็นชอบ ภายใน ๑๕ วันนับหลังจากลงนามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว 

เพื่อให้รับโอนเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงาน 

  (๓) กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้ด าเนินการตามแผน และสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่

ก าหนดไว้กับส านักงาน ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือส่งเงินคืนส านักงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่รับเงิน ยกเว้นมีเหตุ

จ าเป็นให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเสนอส านักงานพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งคืน แต่ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน 

  (๔) ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลอืจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อด าเนินโครงการตามที่ได้รบัการอนุมัติหรือเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ในกรณีที่น าเงินที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนไปใช้

จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้ส านักงานแจ้งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนดังกล่าว ชดใช้เงินส่วนนั้นคืน 

พร้อมดอกผลและเบี้ยปรับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ปีนั้นๆ ตามที่

ส านักงานก าหนด ให้แก่ส านักงานภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือและรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อ

สั่งการตามควรแก่กรณี 

  (๕) เมื่อการด าเนินโครงการของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเสร็จสิ้นหรือกรณีที่มีการยุติหรือยกเลิก

โครงการ ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือปิดโครงการและปิดบัญชี พร้อมส่งเงินคงเหลือและดอกผลทั้งหมด (ถ้ามี) คืน

ส านักงานภายใน ๓๐ วันนับจากวันปิดโครงการ 
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๑๐ 

  กรณีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่อาจส่งเงินคืนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น

โดยต้องยื่นขอขยายระยะเวลาการเงินคืนให้กับส านักงาน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ/ผู้อ านวยการพิจารณา ทั้งนี้ 

ระหว่างที่ยังไม่สามารถส่งเงินคืนส านักงาน ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่มีสิทธิยื่นขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน

ในโครงการใดๆ กับส านักงานได้ 

  ๙.๑.๒ กรณีการอุดหนุน 

  (๑) ส านักงานจะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับการอุดหนุนเป็นงวดเดียว ซึ่งเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่าย

ย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือผู้ที่ได้รับการอุดหนุนจะต้องส ารองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการด าเนินงาน

ล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงน าส่งหลักฐานการช าระเงินตามรายการค่าใช้จ่ายในโครงการ ตามเกณฑ์ที่ได้ลงนามในสัญญา

หรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ที่ได้ลงนามไว้ 

  (๒) ผู้ที่ได้รับการอุดหนุน จะต้องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ

บัญชีธนาคารอื่นที่ส านักงานให้เห็นชอบ ภายใน ๑๕ วันนับหลังจากลงนามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว 

เพื่อให้รับโอนเงินส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงาน 

 ๙.๒ การเบิกจ่ายเงินให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนตามมาตรการนี้ ส านักงานสามารถเรียกตรวจเอกสาร

รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการได้ เช่น เอกสารใบเสร็จการจดทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารใบเสร็จการขอ

รับรองมาตรฐาน เอกสารสัญญาการเช่าหรือซื้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นต้น 

๑๐. ขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สนใจขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

ยื่นขอเสนอโครงการต่อส านักงานตามระยะเวลาที่ส านักงานประกาศรับสมัคร 

ส านักงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่เสนอ 

น าเสนอคณะอนุกรรมการ depa พิจารณา 

จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) 

ด าเนินโครงการ / เบิกจ่าย 

ปิดโครงการ / สรุปประเมินผล 
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๑๑ 

 

๑๑. การยกเลิกการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

 ส านักงานมีสิทธิที่จะยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนได้ หาก

พบว่าผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือท าผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ

เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

๑๒. บทเฉพาะกาล 

 การด าเนินงานเกี่ยวกับส านักงานที่ได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ประกาศโครงการนี้มีผลบังคับใช้หรือในกรณีที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการ ให้ด าเนินการต่อไปโดยน าประกาศมาตรการนี้มาใช้ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศ

มาตรการนี้ เพื่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของส านักงาน 

๑๓. ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒๐ ช้ัน ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๗๑๐๑ ต่อ ฝ่ายสง่เสรมิอุตสาหกรรมดิจทิัล ส่วนสง่เสรมิและสนบัสนุนการลงทุน 

E-Mail ddi-ip@depa.or.th 

 

 


