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Digital  Transformation



การสง่เสรมิและสนบัสนุนการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพือ่ภาคธุรกจิอุตสาหกรรม
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กจิการผลติสนิคา้และใหบ้รกิาร

กจิการคา้สง่

กจิการคา้ปลกี

ขนาดย่อม ขนาดกลาง

ไมเ่กนิ 50 คน

ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาทหรอืสนิทรพัยถ์าวร

การจา้งงาน

หรอืสนิทรพัยถ์าวร

การจา้งงาน

หรอืสนิทรพัยถ์าวร

การจา้งงาน

เกนิกว่า 25 - 50 คน

เกนิกว่า 50-200 บาท

ไมเ่กนิ 25 คน

ไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท

เกนิกว่า 50-200 คน

เกนิกว่า 25 – 50 ลา้นบาท

ไมเ่กนิ 15 คน

ไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท

เกนิกว่า 15 - 30 คน

เกนิกว่า 15 – 30 ลา้นบาท

นิยาม SMEs

คุณสมบตัขิองผูข้อรบัการสนบัสนุน
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รปูแบบและเง่ือนไขการสนับสนุน 
depa Digital Transformation Fund (T2): Digital Transformation

ระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการ

สงูสดุไม่เกิน 3 ปี

วงเงนิสนบัสนุน

เงินให้เปล่า (grant) สงูสดุ
1,000,000 บาท/ราย 

(คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของ
มลูค่าโครงการ)

รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย:

• คา่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญ คา่ตอบแทนทีป่รกึษาดา้นดจิทิลั ทัง้นี้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 ของมลูคา่โครงการ

• คา่อุปกรณ์เทคโนโลยดีจิทิลั สนบัสนุนรอ้ยละ 50 ของมลูคา่
อุปกรณ์ 

• คา่ใชจ้า่ยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั*



✓ 

ค่าใช้จ่ายท่ีโครงการสนับสนุน

• ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์

• ค่าใชจ้า่ยในการเช่าใชห้รอืใชบ้รกิารซอฟตแ์วรห์รอืโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์(ระยะเวลาไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน)

• ค่าครภุณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืมคีวามจ าเป็นในการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั คดิเป็นสดัส่วนไมเ่กนิ 50% ของ

ค่าครภุณัฑน์ัน้ๆ และไมเ่กนิ 50% ของมลูค่าทีข่อรบัการสนบัสนุน

ในโครงการ

• ค่าใชจ้า่ยในการพฒันาและการปรบัปรงุระบบ (Implementation &

Customization)

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่อยู่ในเง่ือนไขการสนับสนุนของโครงการ

• ค่าบ ารงุรกัษาระบบ (Maintenance)

• ค่าครภุณัฑห์รอืวสัดุทีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไม่จ าเป็นกบัการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมตามวตัถุประสงคข์องโครงการ

• ค่าซือ้หรอืเช่าใชบ้รกิารทางดจิทิลักบัผูป้ระกอบการที่ไมไ่ดข้ึน้

ทะเบยีนกบัส านกังานฯประกาศ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีโครงการสนับสนุน
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เกณฑก์ารพิจารณาข้อเสนอโครงการ

• ความพรอ้มของผูร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนุน

• ความเหมาะสมของโครงการ

• ประเภทกลุม่เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลัเป้าหมายทีน่ ามาประยกุตใ์ช้

• ความซ ้าซอ้นของโครงการ

• ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการ

• ผลผลติทีค่าดวา่จะไดร้บั

• ผูม้สีว่นไดเ้สยี

• กรอบวงเงนิทีเ่หมาะสม

• แผนการด าเนนิงาน

• แผนการใชจ้า่ยเงนิ



เปิดรบัสมคัรขอรบัการสนบัสนุน

วนัน้ี – 17 เมษายน 63

ประกาศรายชื่อผูป้ระกอบการทีม่สีทิธิ ์
สมัภาษณ์คดัเลอืก

20 เมษายน 63

วนัสมัภาษณ์คดัเลอืก

23 เมษายน 63

ประกาศรายชื่อผูป้ระกอบการที่
ไดร้บัการสนบัสนุน 

27 เมษายน 63

ก าหนดการรบัสมคัรโครงการท่ีขอรบัสนับสนุน

ติดต่อสอบถามข้อมลู
คุณวชนารด ีพรวสิกุล ผูช้ว่ยประธานหอการคา้จงัหวดัชลบุรี
ทีอ่ยู ่หอการคา้จ.ชลบุร ีศาลาประชาคม "รวมใจชน" ถนนต าหนกัน ้า
อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี
เบอรต์ดิต่อ 0982870595 , 0972421069
อเีมล ์chanaradee4@gmail.com



รายละเอยีดค่าใชจ้า่ยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจทิลั

depa Digital Transformation Fund : Digital Transformation
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*ค่าใชจ้า่ยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจทิลัไดดแ้ก่

สทิธิบตัร

ลขิสทิธิ์/เครื่องหมายอืน่ๆ

มาตรฐานทัว่ดป

ISO/IEC29110

100,000 บาท/รายไ(สดัสว่นไ100%)

100,000 บาท/รายไ(สดัสว่นไ70%)

100,000 บาท/รายไ(สดัสว่นไ70%)

70,000 บาท/รายไ(สดัสว่นไ70%)

ค่าใชจ้า่ยในสว่นน้ีไจะเบกิค่าใชจ้า่ยลกัษณะของการเบิกค่าใชจ้า่ยยอ้นหลงัไ

(Reimbursement)

ค่าครุภณัฑ ์ค่าเครื่องจกัร ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืมคีวามจ าเป็นในการ

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั (คดิสดัส่วนไม่เกนิ

รอ้ยละ 50 ของค่าครุภณัฑร์ายการนัน้ๆ)

ค่าเทคโนโลย ีค่านวตักรรมดจิทิลั ค่าอนุญาตการใชส้ทิธิ

เทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

ค่าใชส้อยอืน่ๆ เช่น ค่าเช่าใชซ้อฟตแ์วรห์รอืโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ค่าจา้งวเิคราะหท์ดสอบ ค่าจา้งเหมาบรกิาร ค่า

ประเมนิผลการน าดจิทิลัเขา้มาประยุกตใ์ชง้านอย่างเต็มรูปแบบ 

เป็นตน้
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กลุม่เทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจทิลัเป้าหมายในการสง่เสรมิและสนบัสนุน

การประยกุตใ์ชเ้ทคโลยแีละนวตักรรมดจิทิลั

Integration TechnologyDigital TechnologyIntelligent Technology

Artificial

Intelligence

Machine

Learning

Intelligent

Apps

Intelligent

Things

Virtual

Reality

Digital

Twin
Blockchain

Conversational 

System

Digital 

Platform

Mesh App & 

Service Arch.

Adaptive 

Security

1. เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นปญัญาประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence)

2. การเรยีนรูข้องเครื่อง (Machine Learning)

3. โปรแกรมอจัฉรยิะ (Intelligent Applications)

4. อนิเทอรเ์น็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

5. การจ าลองแบบของสภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิ (Virtual Reality)

6. การใชร้ะบบดจิติอลกบัสิ่งของที่เป็นกายภาพ (Digital Twin)

7. รูปแบบเทคโนโลยกีารใชข้อ้มูลแบบดม่มีศูนยก์ลาง (Block Chain)

8. ระบบสนทนาดจิทิลั (Conversational System)

9. ดิจทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform)

10. แอพพลเิคชัน่และสถาปตัยกรรมบรกิาร (Mesh Applications and Service 

Architecture; MASA) 

11. เทคโนโลยป้ีองกนัดา้นความปลอดภยั (Adaptive Security)
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Artificial Intelligence (AI) : ปญัญาประดิษฐ ์

Car Self Driving Car

Intelligent Technology เทคโนโลยีอจัฉรยิะ

Machine Learning :การเรยีนรูข้องเครื่อง

การท าใหค้อมพวิเตอรม์ี

ความสามารถคดิเองได ้ มสีตปิญัญา

และจดัการทกุอย่างไดด้ว้ยตวัเอง

Map Google Map การท าใหค้อมพวิเตอรม์คีวามสามารถในการ 

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถตดัสนิใจและส ัง่

การไดเ้อง ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูที่

เกี่ยวขอ้ง ตามสถานการณจ์รงิทีเ่กดิขึ้นอย่าง

แมน่ย า



12

Intelligent Apps: โปรแกรมอจัฉรยิะ

Intelligent Technology เทคโนโลยีอจัฉรยิะ

Intelligent Things: สรรพสิง่อจัฉรยิะ

เทคโนโลยผูีช่้วยเสมอืนทีม่ศีกัยภาพการ

ท างานทีห่ลากหลาย ท าใหก้ารท างาน

ต่างๆ มคีวามสะดวกสบายมากขึ้น 

สิง่ของต่างๆ ทีจ่ะมคีวามชาญฉลาดเหนือกวา่

การท างานตามค าส ัง่ทีโ่ปรแกรมเอาไว ้โดยมี

การฝงั AI และ ML เพือ่ใหส้ามารถท างาน

ต่างๆ ไดอ้ย่างซบัซอ้น

Smart Farming
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Virtual Reality: การจ าลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจรงิ

Digital Technology เทคโนโลยีดิจทิลั

Digital Twin: การท าส าเนาดิจทิลัของวตัถไุ

การจ าลองการรบัรูไ้ม่ว่าจะเป็น การ

มองเหน็ การไดย้นิ หรอืแมแ้ต่การ

สมัผสัและการไดก้ลิน่ เสมอืนเขา้สู่โลก

จ าลองนัน้ๆ ทีถ่กูสรา้งขึ้น 

เทคโนโลยกีารท าส าเนาวตัถตุ่างๆ ใหอ้ยู่ใน

รูปแบบดจิทิลั โดยตดิตัง้เซน็เซอรจ์ านวนมาก 

รวบรวมขอ้มลูสถานะของวตัถนุ ัน้ๆ เพือ่

ตรวจสอบการท างาน คาดการณค์วามผดิปกติ

ลว่งหนา้ และหลกีเลีย่งปญัหาในอนาคต

หอ้งตวัอยา่ง หอ้งตวัอยา่งเสมือน
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Blockchain: เทคโนโลยีการใชข้อ้มูลแบบดม่มีศูนยก์ลางไ

Digital Technology เทคโนโลยีดิจทิลั

เทคโนโลยกีารเก็บขอ้มลูแบบกระจาย ที่

เก็บไวใ้นเครื่องของทกุคน แต่ไวใ้จและ

เชื่อถอืได ้แมใ้นระบบทีไ่มม่ใีครเป็น

ผูดู้แลกลาง

ธนบตัร
เงนิดิจทิลั
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Conversational System: ระบบสนทนาดิจทิลั

Integration Technology เทคโนโลยีการหลอมรวม

Digital Platform: ดิจทิลัแพลตฟอรม์

เทคโนโลยกีารสือ่สารแห่งอนาคตทีท่  าให ้

คอมพวิเตอรเ์ขา้ใจมนุษย ์ท ัง้ในรูปแบบ

ขอ้ความ เสยีง การมองเหน็ การสมัผสั ฯลฯ

ธุรกจิรูปแบบใหม ่ทีอ่าศยัเทคโนโลยี

สารสนเทศมาเชื่อมโยง คน องคก์ร และ

ทรพัยากร ในแบบต่อเนื่องและสองทาง ใน

กระบวนการเชื่อมโยงเป็นเครอืขา่ย 

Alexa (ส ัง่งานดว้ยเสยีง)
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Mesh Applications and Service Architecture; MASA: แอพพลเิคชัน่และสถาปตัยกรรมบรกิาร

Integration Technology เทคโนโลยีการหลอมรวม

Adaptive Security: เทคโนโลยีป้องกนัดา้นความปลอดภยัไ

การรวมเอาฟงักช์ ัน่ของแอพพลเิคช ัน่ต่างๆ 

มาไวใ้นทีเ่ดยีวกนั และสรา้งการเชื่อมต่อ

ระหวา่งกนั เพือ่ใหแ้ต่ละแอพพลเิคช ัน่ซึง่ใช ้

งานจากอปุกรณต่์างๆ มกีารท างานเชือ่มต่อ

กนัในเครอืขา่ย

การพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยั แบบ

หลายชัน้ จากการวเิคราะหข์อ้มลู

พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านระบบ และสรา้ง

ระบบป้องกนัตวัเอง จากการถกูคุกคาม

หรอืโจรกรรมขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์

แอพฯจราจร
ฟังวิทยุ


