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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้
เทคโนโลยีดิจิทั ลให้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ของประเทศตาม 
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของชุมชนในชนบท 
ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for 
Community) เพื่อช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนใน
ชนบท สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการของชุมชน และ/หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลกับชุมชนที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการใช้ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ใน 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

(1) การเกษตรอัจฉริยะ 
(2) การผลิตอัจฉริยะ 
(3) การค้าและการบริการอัจฉริยะ 
(4) สังคมอัจฉริยะ 

2. ความหมาย 

ชุมชน หมายถึง มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกนั 
  วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้ า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆที่

ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน 

ชนบท หมายถึง พื้นที่ที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอำเภอเมือง 
สำนักงาน หมายถงึ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ ให้แก่ธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในชมุชน ด้วยการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ธุรกิจชุมชนเกิด

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบการผลิต การ

ประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร การเงิน และการตลาด นำไปสู่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ

ชุมชน 

3.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจชุมชน ทั้งภาค

การเกษตร การผลิต และการบรกิาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพใน

การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวง

กว้าง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
4.2 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป และเกษตรกรต้นน้ำ 
4.3 ชุมชนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน 

5. พื้นที่เป้าหมาย 

พ้ืนที่ Smart City ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และพ้ืนที่
อ่ืนๆ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ดังนี้ พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ เลย สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี นครปฐม ชุมพร นครศรีธรรมราช และกระบี ่รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง
อ่ืนๆที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุนของสำนักงานฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินการ 

6. คุณสมบัติของผู้ทีข่อรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรบัการส่งเสริมและสนับสนนุจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

6.1 ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่จัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะหรือ 
พรบ.เฉพาะ ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรอืสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ 
องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด 

6.2 ผู้มีสิทธิตาม (6.1) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
6.2.1 ต้องขึน้ทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  
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6.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้น
ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มี
อายุไม่เกิน 90 วัน 

 ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนนุ เป็นกรณีไป 

6.2.3 กรณีเป็นองค์การเอกชน จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน 
6.2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันระหว่างการยื่นข้อเสนอ

โครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือ
อุดหนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

6.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมี
ผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสำนักงาน 

7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ ให้แก่ธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ
ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่
ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร การเงิน และการตลาด นำไปสู่
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาค
ธุรกิจชุมชน ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่าง
กระจายตัว และทั่วถึงในวงกว้าง สำนักงานจึงมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ต่อโครงการ เพื่อดำเนินประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ในด้านต่างๆต่อไปนี้ 
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การค้า, การบริการ  
และชุมชน อัจฉริยะ 
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8. แนวทางการสมัคร และพิจารณาโครงการ 

 ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์ส่งข้อเสนอ

โครงการเข้ารับการพิจารณาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน

ชุมชน ให้จัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่สำนักงานฯให้แก่สำนักงาน  

โดยให้ดำเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ดังนี้ 

แนวทาง วิธกีารดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

1. ลงทะเบียนในระบบ
ส ม า ชิ ก  depa แ ล ะ 
ระบบ depa provider 

• ให้ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 6 ดำเนินการสมัครสมาชิกของสำนักงาน 
ผ่านระบบdepa member ทางเว็ปไซต์ www.depa.or.th 

• ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
ทีจ่ะนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการ ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน 
ผ่านระบบ depa provider  
กรณี ที่ โครงการใดเสนอขอประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลที่ไม่ได้รับการรับรองระบบ depa provider ของ
สำนักงาน ให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายนั้น  ๆ
ดำเนินการลงทะเบี ยนในระบบ depa provider เพื่ อขอรับการ
พิจารณารับรองจากสำนักงาน โดยสามารถยื่นความจำนงผ่าน
http://www.depa.or.th/th/funds/transformation/provid
er  และ ต้องได้ รับผลการอนุ มั ติก่ อนวัน พิ จารณ าของ
คณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร  

1) เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก 
(depa member) /การขึ้นทะเบียน
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ดิ จิ ทั ล  (depa 
provider) ตามที่สำนักงานกำหนดใน
ระบบ 

2. จัดทำข้อเสนอโครงการ • ให้ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 6 ดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
สมัคร แบบฟอร์มหนังสือนำส่งใบสมัคร รายการเอกสารแนบ 
และแน วท างก ารส มั ค รจ าก เว็ ป ไซ ต์ ข อ งส ำนั ก งาน 
www.depa.or.th  

• ให้ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามข้อ 6 จัดทำข้อเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียด
ของข้อเสนอโครงการครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
พ ร้ อม เอกส ารแน บ  และ เอกส ารน ำ เสน อ โค ร งก าร 
(powerpoint) 

• สแกนเอกสารที่ลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกหน้า และส่ง

1) หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ  
2) ใบสมั ครขอรับการส่ งเสริ มและ

สนบัสนนุ (แบบฟอร์ม RA-01) 
3) แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน 
4) เอกสารนำเสนอโครงการในรูปแบบ 

powerpoint  
5) หลั กฐานการสมั ครสมาชิ กของ

สำนักงาน 
6) หลักฐานการขึ้นเบียนผู้ ให้บริการ

เทคโนโลยีดิจิทัล (depa provider) 

http://www.depa.or.th/
http://www.depa.or.th/
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แนวทาง วิธกีารดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

อีเมล์มาที่ depafund@depa.or.th พร้อมทั้งส่งสำเนา(cc.) 
ถึง dcd@depa.or.th โดยกำหนดชื่อเรื ่องว่า “ขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจาก depa” 

• นำข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารแนบ โดยมีหนังสือนำส่ง
ข้อเสนอโครงการ เรียนถึง “ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่อยู ่“สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa) เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว4 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900” 

หมายเหตุ 
❖ ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารฉบับจริงที่ทุกหน้า 
❖ ข้อเสนอโครงการที่ไม่มีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ ถือว่า

เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา 

7) หลักฐานการขึ้นทะเบียนกลุ่ม/การ
รวมกลุ่ม 

8) รายชื่อสมาชิกในชุมชน/กลุ่ม พร้อม
ทั้งรายงานการประชุมกลุ่มที่แสดงถึง
ความต้องการร่วมในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
ชุมชน 

3. เลขาคณะทำงานคัด
กรองข้อเสนอโครงการ 
พิ จ า ร ณ า คั ด ก ร อ ง
ข้ อ เส น อ โค ร ง ก า ร
เบื้องต้น 

• เลขาคณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณา
คุณสมบัตเิบื้องต้นของผู้สมัคร ความสมบูรณ์และครบถ้วนของ
เอกสารสมัคร เอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสารประกอบ 

หมายเหตุ  
❖ กรณีที่คณะทำงานคัดกรอง แจ้งให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอโครงการ

จัดส ่งเอกสารเพิ ่ม เต ิมหร ือเชิญ ให ้ข ้อม ูลเพิ ่ม เต ิม  ผู ้ยื ่น
ข้อเสนอโครงการจะต้องจัดสง่เอกสารตามที่ได้รับแจ้งหรือให้
ข้อแก่คณะทำงานฯ ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที ่
ได้ร ับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าข้อเสนอ
โครงการขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง 

 

4. ค ณ ะ ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ เส น อ
โครงการ พิจารณาให้
ค ว าม เห็ น ข้ อ เส น อ
โครงการ 

• โครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น เข้านำเสนอข้อมูลต่อ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยให้ผู้นำ
ชุมชนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการ และความ
พร้อมของชุมชนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ให้บริการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทั ล (depa provider) เป็ นผู้ ให้ ข้ อมู ล
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

• ระยะเวลานำเสนอข้อมูล 5 นาที และถามตอบคำถามของคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นเวลา 10 นาท ี

หมายเหตุ  
❖ ชุมชนที่ไม่มานำเสนอข้อมูลตามที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่า

 

mailto:depafund@depa.or.th
mailto:dcd@depa.or.th
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แนวทาง วิธกีารดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

ชุมชนนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
(ชุมชนสามารถแจ้งขอเลื่อนการนำเสนอได้ 1 คร้ัง) 

❖ กรณีที่มีจำนวนโครงการผ่านการคัดเลือกครบถ้วนตาม
จำนวนที่กำหนดในประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ให้ถือ
ว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกก่อน เป็นผู้ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนก่อน ตามลำดับ ส่วนโครงการที่
ได้รับการพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อมาจะได้รับการขึ้นเป็น
บัญชีสำรอง 

5. การพิจารณาคัดเลือก
โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย
คณะทำงานคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการ 

• คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
เทคโนโลยี งบประมาณ  และความเหมาะสมของโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ  

 

6. คณ ะอนุกรรมการฯ 
พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ
โครงการ 

• คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ นำเสนอโครงการที่ผ่านการ
คัดกรองจากคณะทำงาน ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ 

• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริม
และสนับสนุนถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

• สำนักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้แก่
โครงการที่ผ่านการพิจารณาทราบ ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
กำหนด (ไม่เกิน 60 วัน) 

หมายเหตุ 
❖ กรณีที่มีจำนวนโครงการผ่านการคัดเลือกครบถ้วนตามจำนวนที่

กำหนดในประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ให้ถือว่าโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกก่อน เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนก่อน ตามลำดับ ส่วนโครงการที่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติในลำดับต่อมาจะได้รับการขึ้นเป็นบัญชีสำรอง 

 

7. การทำสัญ ญ า/MOA 
ร่วมกับสำนักงาน 

• โครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ จะต้อง
ดำเนินการลงนามสัญญา/MOA ร่วมกับสำนักงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกลา่วให้ถือวา่
สละสิทธิใ์นการรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากมาตรการ  

หมายเหตุ 

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 
เดือน (ถา้มี) 

2. ภพ.20 (ถ้ามี) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจ

ลงนาม  
4. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตร
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แนวทาง วิธกีารดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

❖ กรณีที่โครงการใดไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบสามารถทำหนังสือถึง
สำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาลงนามสัญญาออกไปได้ โดย 
สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆไปตามความ
เหมาะสม 

ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการควรศึกษารายละเอียดของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท และแนวทางการดำเนินงานของสำนกังาน ให้ชัดเจนก่อนยื่นเอกสารสมัคร 

9. แนวทางขั้นตอนการพิจารณา  

 การพิจารณาคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชน จำนวนงบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถ้วน) ต่อโครงการ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชนออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1:  พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากคุณสมบัติของผู้สมัคร และความสมบูรณ์
ครบถ้วนของเอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร โดยเลขานุการ
คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2:  พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและชุมชนผู้รับผลประโยชน์ พิจารณาความ
เป็นไปได้ของโครงการที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ความพร้อมและศักยภาพของ
ชุมชนที่ดำเนินการ ความยั่งยนื และความคุ้มค่าในการลงทุน  โดยการนำเสนอข้อมูล
ของผู้แทนของชุมชน/วิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ  

ขั้นตอนที่ 3:  พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ จากการพิจารณาเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบ 
เพื่อปรับงบประมาณ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน โดยคณะทำงานคัด
กรองข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4:  พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมอนุการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

โดยพิจารณาจากเอกสารโครงการ และเอกสารประกอบ ที่ผ่านการคัดกรองจาก

คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ  
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ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมอนุการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ถือเป็นเด็ดขาด

และสิ้นสุด ผู้เข้าสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

แนวทางการพิจารณาโดยละเอียดของขั้นตอนที่ 2 มีดังนี้ 

แนวทางการพจิารณา น้ำหนักของคะแนน 
1 วัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของโครงการ ร้อยละ 25 

2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน ร้อยละ 25 

3 ความพร้อม และศักยภาพของชุมชน  ร้อยละ 20 

4 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเพือ่ให้เกิดความย่ังยืนในอนาคต ร้อยละ 30 

เกณฑ์การพจิารณาละเอียด 

แนวทางการ
พิจารณา 

ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 

แนวทางที่ 1 
พิจารณา 
ร้อยละ 25  

วั ต ถุ ป ระส งค์
และความคุ้มค่า
ของโครงการ 

โดยอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากการนำเสนอขอ้มูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปนี้ 
❖ วัตถุประสงค์ของโครงการ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

มาตรการฯ 
❖ ความเป็นไปได้ของโครงการ  โครงการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมี

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและคุ้มทุนต่อการลงทุน (เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความมั่นคง) และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตามมา
ในภายหลังและสามารถทำให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการ
วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return :IRR) / อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  Return on 
Investment:ROI/ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  (Net Present Value: NPV) ห รื อ 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) 

❖ ความเหมาะสมของงบประมาณ อัตราค่าใช้จ่ายที่เสนอขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากสำนักงานในรายการต่างๆมีความเหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำเกินไป 
โดยงบประมาณที่ เสนอขอนั้นจะต้องสามารถดำเนินการบรรลุได้ตามวัตดุ
ประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการ
พิจารณา 

ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 

❖ แผนการใช้จ่ายเงิน การจำแนกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน
การกำหนดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) และถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่มาตรการกำหนด 
ดังนี้ 
งบประมาณสง่เสรมิและสนับสนุนสงูสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท

ถ้วน/ชุมชน)  

❖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีความสมเหตุผล ชัดเจน และเชื่อถือได้ 

ซึ่งแสดงถึงว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โดยตรงและโดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จาก

โครงการบ้างได้รับประโยชน์อย่างไร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในแง่การสร้าง

มูลค่าเพิ่ม  

❖ ขนาดของผลกระทบและผลลัพธ์ของโครงการที่มีต่อประเทศ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมของโครงการที่มีต่อประเทศ (โครงการที่ควรได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกควรเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประเทศในหลายๆด้าน และ
สามารถขยายผลโครงการไปสู่พื้นที่อื่นๆได้)  

❖ ความเป็นไปได้ของระยะเวลาในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงาน : 
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน 
และระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกินกว่าระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด 

❖ ความซ้ำซ้อนของโครงการ การไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนใน
โครงการเดียวกัน ความโปร่งใสของโครงการโดยโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุน หรอืมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 
(1) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 
(2) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
พนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560 

แนวทางที่ 2 
พิจารณา 
ร้อยละ 25 

ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ดิจิทัลที่จะนำมา

โดยอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปนี้ 
❖ คุณภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน 

เทคโนโลยีฯที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนสอดคล้องกับปัญหา หรือความ
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แนวทางการ
พิจารณา 

ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 

ประยุกต์ใช้กับ
ชุมชน 

ต้องการในการพัฒนาชุมชน โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความพร้อมของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ชุมชนต้องการหรือเสนอโดยต้องเป็นเทคโนโลยี
ที่อยู่ในขั้นของเทคโนโนโลยีพร้อมใช้ และเคยมีการใช้งานเทคโนโลยีที่เสนอใน
พื้นที่อ่ืนมาก่อน มีรายละเอียดและราคาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลโดย
คร่าวๆโดยจะต้องมีราคาไม่แตกต่างกับราคาซื้อขายในทั่วไป อีกทั้งเทคโนโลยี
ดังกล่าวต้องเป็นเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลที่ตรงกับเทคโนโลยีเป้าหมายของ
สำนักงาน และตรงกับการประยุกต์ใช้ตามประกาศรับสมัครตามมาตรการ 

❖ ศักยภาพของผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน และ
มีความน่าเชื่อถือและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอ้างอิง ที่ทำให้เชื่อได้ว่าการ
ดำเนินงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมาตรการ 

❖ การให้บริการหลังการขายของผู้ ให้บริการด้านเทคโนโลยี  ผู้ ให้บริการ
เทคโนโลยีจะต้องมีการให้บริการหลังการขายอย่างน้อยจนสิ้นสุดระยะเวลา
โครงการ และต้องมีแผนบริหารความเสียงในการติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทับ ในชุมชน เพื่ อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรการฯ 

❖ ราคาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน การ
จำแนกรายละเอียดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การกำหนดราคาที่
เหมาะสมตามราคาท้องตลาด  

แนวทางที่ 3 
พิจารณา 
ร้อยละ 20 

ค ว า ม พ ร้ อ ม 
และศั ก ยภ าพ
ของชุมชน 

โดยอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปนี้ 
❖ ความพร้อมของชุมชนในการร่วมลงทุนในโครงการ ใน 3 ดา้น ประกอบด้วย ด้าน

การเงิน ด้านการลงแรง และด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ครุ
ภัฑณ์ 

❖ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนหรือสมาชิกใน
กลุ่มผ่านเวทีการมีส่วนร่วม การเปิดรับฟังความคิดเห็น การจัดประชุมระดม
สมอง การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการมีเอกสารอ้างอิงครบถ้วนทั้ง 2 อย่าง 
คือ เอกสารแสดงการจดทะเบียนการรวมกลุ่มของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และ
เอกสารการประชุมเวทีประชาคมในชุมชน/เอกสารการประชุมสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจ   

❖ ศักยภาพในการรวมกลุ่มต่างๆของคนในชุมชน และความร่วมมือกับภายนอก
ที่ผ่านมาข้อมูลการรวมกลุ่มต่างๆในชุมชน ผลการดำเนินงานกิจกรรมของ
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แนวทางการ
พิจารณา 

ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 

ชุมชน/วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมา  และจำนวนโครงการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐ/เอกชน กับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และผลการดำเนินงาน (โดยมี
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา) 

❖ ความพร้อมของบุคลากรในชุมชน การเปิดกว้างและการยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลของคนในชุมชน การมีคนที่มีความสามารถที่จะรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงเทคโนโลยีในเบื้องต้น  

แนวทางที่ 4 
พิจารณาร้อย
ละ 30 

แ น ว ท า ง ก า ร
บริหารจัดการ
โครงการเพื่อให้
เกิดความยั่งยืน
ในอนาคต 

โดยอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ พิจารณาจากการนำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปนี้ 
❖ แผนการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต มีการวาง
แผนการหารายได้จากการนำเอาเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในชุมชน (กรณีที่
เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการหารายได้) แผนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในระยะยาว เช่น การจัดสรรผลประโยชน์/การดูแลรักษา/การขยาย
ผลไปพื้นที่หรอืชุมชนอ่ืนๆ/แผนการให้บริการหลังการขายของเจ้าของเทคโนโลยีฯ)  

หมายเหตุ คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้คะแนนได้ 

10. เอกสารประกอบการสมัคร 

กรณีชุมชนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน หรือการขึ้นทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมาย
กำหนด 

2) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
4) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือ

สำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุน
จากโครงการนี ้
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กรณีสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ องค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นผู้
ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
2) แบบสำเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียบหรือพระราชบัญญัติการจัดตั้งหรอืเอกสารรับรองการ

จัดตั้งนิตบิุคคล ที่มีอายไุม่เกิน 90 วัน 
3) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน หรือการขึ้นทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมาย

กำหนด 
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน 

พร้อมสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
5) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
6) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือ

สำเนามติที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุน
จากโครงการนี ้

11. งบประมาณ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 

 โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) ต่อโครงการ โดยมีหมวดการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รายการ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนและค่าจ้าง  
- ค่าตอบแทนและค่าจา้ง - ให้การสนันสนุนค่าตอบแทน

เ ฉ พ า ะ  depa provider ที่
ดำเนินการในโครงการ โดยใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ที่พัก
เพื่อการติดตามการดำเนินงาน
โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาใน
ระหว่ า งการด ำ เนิ น งานต าม
โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
ให้แก่ชุมชน  ค่ าใช้ จ่ าย ในการ
จัดทำ เอกสาร รายงาน  และ
เอกสารต่างๆ ตามข้อกำหนดของ
สำนักงาน 
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รายการ หมายเหตุ 
- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่ที่

ปรึกษาประเภทอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
- ค่าเทคโนโลยี ค่านวัตกรรมดิจิทลั ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัล 
 

- ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรบัการอุดหนุน 

ให้การสนับสนุนโดยคิดเป็นสัดสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

- ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 สำนักงานจะให้
การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท (เจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน  

ให้การสนับสนุนโดยคิดเป็นสัดสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

กรณีที่เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ดิจิทัล
เทคโนโลยี ให้การสนับสนนุโดยคิดสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าวัสดุรายการนั้นๆ 

- ค่าครุภัณฑ์ ค่าเคร่ืองจักร ที่เก่ียวข้องหรือมีความจำเป็นในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

ให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิ์บัตร วงเงินสงูสุดไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิด
เป็นสัดสว่นไม่เกินรอ้ยละ 100 ของค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดทำหรือ
ยื่นจดลิขสทิธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพยส์ินทางปัญญาอ่ืนๆ ให้
การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 (หนึ่ง
แสนบาท)  

ให้การสนับสนุนโดยคิดเป็นสัดสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เชน่ ค่าเชา่ใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าประเมินผลการนำ
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานอยา่งเต็มรูปแบบ เปน็ต้น 

 

ค่าบรหิารจัดการ  
ค่าบริหารจัดการ อัตราร้อยละ 15 ของจำนวนงบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุัติจาก
คณะอนกุรรมการฯ 

ให้เฉพาะกรณีที่ผูไ้ดร้ับการส่งเสรมิและสนับสนุน
งบประมาณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบัน
เฉพาะทางของรัฐ หนว่ยงานรัฐ องค์การเอกชน 
รัฐวสิาหกจิ  

หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร สำนักงานจะให้การ

เบิกจ่ายเมื่อผู้ที่ได้รับการอุดหนุนแสดงรายการใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว 
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2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ 
องค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ สำนักงานจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้เพิ่มเติมในอัตรา ร้อยละ 15 
ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ   

3) เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก  ทั้งนี้ 
งบประมาณรวมต่อโครงการตอ้งมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) 

4) ชุมชนซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีส่วนร่วมในการสมทบ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

5) ชุมชน 1 ชุมชน สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในโครงการ
ต่างๆ ได้ไม่เกิน 1 โครงการ 

6) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ราย สามารถให้บริการในโครงการต่างๆ ได้ไม่เกิน 3 โครงการ 
7) สำนักงานไม่สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือคา่ใช้จา่ยอืน่ๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่ส่งสมัครเข้ารับการพิจารณา 

12. การบริหารโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

(1) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องดำเนินการมาจัดทำสัญญาหsinvรือบันทึกข้อตกลง (MOA) 
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสำนักงาน  

(2) เมื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว 
จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เร่ิมต้นโครงการ หากไม่สามารถดำเนินงานได้ 
ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน 

ระยะเวลาโครงการให้ถือวันที่ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเร่ิมต้นโครงการจนถึงวัน
สิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 

(3) กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่ผู้ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สามารถขอขยายระยะเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 45 วัน โดยทำเป็นหนังสือแจ้งสำนักงาน และให้
สำนักงานรายงานคณะอนุกรรมการเพื่อทราบ 

(4) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก พบเหตุที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงานระยะเวลาดำเนินการ 
หรือจำนวนเงินของโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน หลังการดำเนินงานแล้ว ให้ผู้ที่
ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน แจ้งสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้งต้องทำหนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการ/ผู้อำนวยการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา ทั้งที่เพิ่มและไม่เพิ่ม
วงเงิน ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

(6) ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินเพื่อ
จัดทำรายงานส่งสำนักงาน เพือ่พิจารณารวบรวมข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด ดังนี้ 
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6.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงนิตามทีต่กลงกับสำนักงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ภายในวันที่ 5 ของเดือนถดัไป 

6.2 รายงานความคืบหน้า/ความก้าวหน้าของโครงการ 
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการ โดยจัดส่งให้สำนักงานภายในวันสิ้นสุด

โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรอืบันทึกข้อตกลง (MOA) 
(7) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่จัดทำรายงานผลความคืบหน้าโครงการหรือปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามข้อ (6) หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สำนักงานได้ให้สำนักงานสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ตามความเหมาะสมจนกว่าผู้ที่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะรายงานผลหรือดำเนินการตามแผน ทั้งนี้ ให้สำนักงานรายงานให้คณะอนุกรรมการ
ทราบในโอกาสแรก และให้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการสนับสนุนเงินของผู้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในปีถัดไป 

การสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราวตามวรรแรก ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกินกำหนดส่งรายงานหรือวันที่ทราบการไม่ปฏิบัติการตาม
แผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) โดยสำนักงานสามารถแนะนำให้ผู้ที่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ดำเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) และเมื่อผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้สำนักงานพิจารณาสั่งยุติการชะลอและรายงานให้อนุกรรมการทราบ 

การสั่งยุติการชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการสั่งยุติการชะลอ 

(8) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการช่วยเหลือหรือ
การอุดอุดหนุนจากสำนักงาน ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) 
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ภาคผนวก ก 
เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณ                           
ที่ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน 
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เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณที่ให ้              
การส่งเสริมและสนับสนุน 

งบประมาณสูงสุดต่อโครงการไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายใน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละเทคโนโลยี มีแนวทางในการ
เลือกเทคโนโลยี และมูลค่าของเทคโนโลยีที่จะให้การสนับสนุนสูงสุดไม่เกินมูลค่าที่กำหนด  

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในเทคโนโลยีท่ีมีคุณลักษณะ
แตกต่างกับแนวทางที่กำหนดได้ โดย คณะทำงานฯ จะพิจารณาปรับกรอบงบประมาณสนับสนุนสูงสุด
ลงจากจำนวนที่ระบุ ดังมีแนวทางในการพิจารณาเทคโนโลยีและงบประมาณสนับสนุน ดังนี้ 

 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 
 

o โดรนเพื่อการเกษตร 

  
 

วงเงนิสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 
  

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  โดรนเพื่อการเกษตร  
บรรทุกนำ้ ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรมั 
อุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่น้อยกว่า 2 ชุด   

สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 
50 ของมูลค่าโดรน โดยมูลค่า
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 

1. พิจารณาจากราคาจำหน่าย
โดรนในตลาด ณ ปัจจุบัน 
2. กรณีที่ผู้เสนอโครงการเสนอ
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โดรนที่บรรทุกน้ำ และมจีำนวน
อุปกรณ์ต่อพ่วงน้อยกว่าที่ระบุ
โดยจะพิจารณาปรับลดกรอบ
งบประมาณสนับสนุนสูงสุดลง
ต่ำกว่า 150,000 บาท 

 
 
 
 

o สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm ) 

  
 

วงเงินสนับสนนุสูงสดุไม่เกิน 150,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 
  
  

ระบบควบคมุอุณหภูมิ ระบบความชื้นในอากาศ 
ระบบความช้ืนในดิน ระบบควบคมุแสงสว่าง 
และระบบควบคุมการให้น้ำ 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 
บาท 

โดยพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน 

  ระบบควบคมุการผสมปุ๋ย ระบบวดัค่า
สารอาหารในดิน และระบบวัดค่าความเป็น
กรด-ด่างในดิน 

  แพลตฟอร์มทางการเกษตร 
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ,เซ็นเซอร์ตรวจวดั
ความช้ืน, เซ็นเซอรต์รวจวดัความดันอากาศ, 
เซ็นเซอรต์รวจวดัแสง และเซ็นเซอร์อื่นๆ 

1. สนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะรายการ 
2. มูลค่ารวมทุกรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 100,000 
บาท สมทบตามหลักการ  

โดยพจิารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน 

  ท่อน้ำ, หัวน้ำหยด, สปริงเกอร์, หวัพ่นหมอก, 
โซลินอยด์วาล์ว   

   ปั๊มน้ำ, ปั๊มผสมปุย๋  
  เทคโนโลยีเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานของ
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

เทคโนโลยีหลัก (เช่น ค่า Colud) 

  โครงสร้างเพื่อประกอบการเพาะปลูกทาง
เกษตร เช่น โรงเรือนคัดกรองแสง 

สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่า และมลูค่าสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท/โรงเรือน 

 
 
 

o โรงอบอัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 190,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบบควบคมุอณุหภูมิในโรงอบ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท โดยพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบนั 

  ระบบควบคมุความช้ืนในโรงอบ 
  ระบบควบคมุแสงสว่างในโรงอบ 
 ระบบควบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้าในโรงอบ 
 Cloud & Dashboard 
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์

ตรวจวัดความชื้น, เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง   
1. ให้การสนับสนุนสูงสดุไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะรายการ 
2. มูลค่ารวมทุกรายการไมสู่งสดุไม่เกิน 
30,000 บาท 

- ยึดราคาจำหน่ายในตลาด 
ณ ปจัจุบันเป็นราคาใน
การพจิารณา 

- ไม่สนบัสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
ถาวร เช่นอาคาร ห้อง 

  พัดลมระบายอากาศ 
  อุปกรณ์ประกอบเทคโนโลยีอื่นๆ 
 เครื่องขจัดความช้ืน 
  โครงสร้างเพื่อประกอบการประยกุต์ใช้

เทคโนโลยี เช่น โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  
1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวสัดุแตล่ะรายการ 
2. ให้การสนับสนุนสูงสุดไมเ่กิน 
100,000 บาท สมทบตามหลักการ 
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o โรงเห็ดอัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 120,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบบควบคมุอุณหภูมิในโรงอบ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท โดยพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน 

  ระบบควบคมุความช้ืนในโรงอบ 
  ระบบควบคมุแสงสว่างในโรงอบ 
 ระบบควบคมุอุปกรณไ์ฟฟ้าในโรงอบ 
 Cloud & Dashboard, Application 
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์

ตรวจวัดความชื้น, เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง   
1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะรายการ 
2. มูลค่ารวมทุกรายการไมสู่งสดุไม่เกิน 
100,000 บาท สมทบตามหลักการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา   พัดลมระบายอากาศ 

 อุปกรณ์สร้างความชื้น Ultrasonic Mist 
maker fogger  

  อุปกรณ์ประกอบเทคโนโลยีอื่นๆ 
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o ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอื่นๆ  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 

 จะต้องแสดงรายละเอียด และราคาของเทคโนโลยีอย่างชัดเจน เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบุรายการ  โดยพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน 

  ระบุรายการ 
  ระบุรายการ 
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  ระบุรายการ 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 

50 ของมูลค่าครุภณัฑ์ วัสดุและ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการทำงานของ
เทคโนโลยี แตล่ะรายการ  

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา 

  ระบุรายการ 
 ระบุรายการ 
  ระบุรายการ 
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ผลิตภัณฑ์ชมุชนอัจฉริยะ 
 

o ยกระดับการผลิตสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 
การพัฒนาระบบการผลิตแบบเดิมสู่กระบวนการการ
ผลิตแบบอัจฉริยะ ดังต่อไปนี้ 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 
บาท  
หมายเหตุ : กรณีที่มีวัสดุ 
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ ให้การ
สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุ ครภุัณฑ์และ
อุปกรณ์แตล่ะรายการ 

ยึดราคาการให้บริการใน
ตลาด  ณ ปัจจุบันเป็นราคา
ในการพิจารณา   -ระบบควบคุมการผลิตอตัโนมตั ิ

  -ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT 

  -หุ่นยนต์ที่ช่วยในการผลิต 

  -Smart Factory 

 -ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)    
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o ยกระดับมาตรฐานสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 180,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยี
ดังต่อไปนี้ 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 150,000 
บาท 

ยึดราคาการให้บริการใน
ตลาด ณ ปัจจุบันเป็นราคา
ในการพิจารณา   -ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  

  -Smart Digital Packaging 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  คอมพิวเตอร์  ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวสัดุแตล่ะ
รายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท สมทบตามหลักการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา  

  แท็บแล็ต 

  QR code printer 

  QR code reader 

  อื่นๆ 
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การค้าและการบริการอัจฉริยะ 
 

o ยกระดับการค้าและการให้บริการ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 180,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบบ ERP มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 150,000 
บาท 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา  

  ระบบ Logistic /ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 
  ระบบวางแผนการผลิต 
  POS 
  ระบบบรหิารจดัการการจอง / การจัดการคิว 
  QR code payment 
  Startup Platform 
  Chatbot 
ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  คอมพิวเตอร์  ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวสัดุแตล่ะ
รายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท สมทบตามหลักการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา  

  แท็บแล็ต 

  QR code printer 

  QR code reader 

  เทคโนโลยีเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานของ
เทคโนโลยีหลัก (เช่น ค่า Colud) 
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o ยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบบท่ีจอดรถอัจฉริยะ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 150,000 
บาทหมายเหตุ : กรณีที่มีวัสดุ 
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ ให้การ
สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุ ครภุัณฑ์และ
อุปกรณ์แตล่ะรายการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา 

  ระบบตดิตาม (tracking)  

  ระบบอัจฉรยิะการขนส่ง การจราจร 

  ระบบการให้ข้อมลูการท่องเที่ยว เช่น IoT / 
Roboti / Start up platform / AR / VR  

  ระบบ WIFI 

  ระบบ People Counting   

  โดรนเพือ่ความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยว สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  คอมพิวเตอร ์ ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวสัดุแตล่ะ
รายการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 
บาท สมทบตามหลักการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา 

  แท็บแล็ต 

  อุปกรณ์ประกอบเทคโนโลยีอื่นๆ 
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o ยกระดับการสื่อสารและการตลาด 

  
 

วงเงินสนับสนนุสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  Digital Content  มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 
บาท หมายเหตุ : กรณีที่มีวสัดุ 
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ ให้การ
สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุ ครภุัณฑ์และ
อุปกรณ์แตล่ะรายการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา  
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o ยกระดับความปลอดภัยในชีวิต 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  ระบบ CMS Monitoring  มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 170,000 
บาท 
หมายเหตุ : กรณีที่มีวัสดุ 
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ ให้การ
สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุ ครภุัณฑ์และ
อุปกรณ์แตล่ะรายการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา 

  ระบบการแจ้งเตือนภยั 

  ระบบ Face recognition   

  ระบบ Tracking  

  ระบบ IoT เพื่อความปลอดภยั  

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  คอมพิวเตอร ์ 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไมเ่กิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวสัดุแตล่ะ
รายการ 
2. มูลค่ารวมทกุรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 100,000 
บาท สมทบตามหลักการ 

ยึดราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบันเป็นราคาในการ
พิจารณา 

  แท็บแล็ต 

  เทคโนโลยีเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานของ
เทคโนโลยีหลัก (เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า 
Colud) 
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ค่าตอบแทน 
 

o ค่าตอบแทน 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 50,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าตอนแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก 
  ค่าตอบแทน ไม่เกิน 50,000 บาท - ให้ ก ารสนั นสนุ น ค่ าตอบแทน

เ ฉ พ า ะ  depa provider ที่
ดำเนินการในโครงการ โดยใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ที่พักเพื่อ
ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาใน
ระห ว่ า งก า รด ำ เนิ น งาน ต าม
โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
ให้แก่ชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
เอกสาร รายงาน และเอกสาร
ต่ า ง ๆ  ต า ม ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง
สำนักงาน 

- ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่ท่ี
ปรึกษาประเภทอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มการสมัคร 
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ใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลอืหรอืการอุดหนุน         

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัเพื่อชุมชนในชนบท  

(depa Digital Transformation Fund for Community) 

 
 
 
 

ชื่อโครงการที่เสนอ.............................................................................. 
 

โดย........................................................................................ 
(ชือ่องค์กร/หน่วยงาน ของผู้เสนอโครงการ) 

 

 

 

 

เสนอ 

สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ชื่อโครงการ 

(ไทย)………………………………………………………………………………………………….........................................     

(อังกฤษ)....................................................................... ............................................................................... 

2. การขอรับการสนับสนุน (โปรดเลือกประเภท) 
□ เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation for 

Community) (C2)  
3. ประเภทผู้สมัคร  

□ วิสาหกิจชุมชน/องค์กรในระดับชุมชน  

□ องค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา 

4. ข้อมูลหน่วยงาน 

    4.1 ชื่อชุมชนหรือองค์กร........................................................................................................................ 

………………………………………………………….................................................................................................... 

ที่อยู่.............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์........................................................................ อีเมล ...... ...................................................... 

เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน…………………………………..………….จำนวนสมาชิก (ครัวเรือน) ………………………. 

    4.2 ชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา  

 1. ชื่อ-นามสกุล.................................................................. .......... ตำแหน่ง............................. 

 2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตำแหน่ง............................ 

 3. ชื่อ-นามสกุล............................................................... ............. ตำแหน่ง............................. 

     4.3 ชื่อผู้ประสานงานโครงการ  

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ...................................................... 

เลขที่บัตรประชาชน ...................................................... .. 

เบอร์โทรศัพท์........................................................................ อีเมล ....................................... 

4.4 หน่วยงานร่วมสนับสนุน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….....…………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร 
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    4.5 ข้อมูลธุรกิจของชุมชน (อธิบายเกีย่วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชน) 

4.5.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชน 

……………………………………….....……………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………......................................

..............................................................…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.5.2 ผลประกอบการของวิสาหกิจ/ชุมชน งบกำไรขาดทุน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. วัตถุประสงค์โครงการ  

 1. ............................................................................................................................................... 

 2. ............................................................................................................................................... 

 3. ................................................................................................................................................ 

6. รายละเอียดโครงการโดยย่อ 

 ..........................................................................................................................................................

...................................................................................................................... ..................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. ..........................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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7. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ) 

ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน 
 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             
             
             
             
             
             

 

8. ตัวช้ีวัดโครงการและเป้าหมายของโครงการ  

 ด้านผลผลิต (เช่น จำนวนระบบ / จำนวนโรงเรือน) 

 1. ............................................................................................ . จำนวน .................................... 

 2. ............................................................................................... จำนวน ................................. 

 ด้านผลลัพธ์ (เช่น รายได้เพิ่มขึ้น / ต้นทุนลดลง) 

 1. .............................................................................................  จำนวน .................................... 

 2. ............................................................................................... จำนวน ................................. 

 3. ........................................................................................... .... จำนวน ................................. 

9. ประเภทกลุ่มเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้ 
□ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
□ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
□ โปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Applications) 
□ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) 
□ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality) 
□ ระบบดิจิทัลกับสิ่งของที่เป็นกายภาพ (Digital Twin) 
□ ข้อมูลลแบบไม่มีศูนย์กลาง (Block Chain) 
□ ระบบสนทนาดิจิทัล (Conversational System) 
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□ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
□ แอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมบริการ (MASA) 
□ เทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย (Adaptive Security) 
□ อ่ืนๆ (โปรด

ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (พร้อมเอกสารแสดงการจดทะเบียน และผลงานที่ผ่านมา) 

□ กรณีบุคคล (Digital Consultant) โปรดระบุชื่อ......................................................................... 
□ กรณีนิติบุคคล (Digital Provider) โปรดระบุชื่อ......................................................................... 

10.1 ข้อมูลเทคโนโลยี (ประกอบไปด้วย ยี่ห้อ รุ่น Spec ข้อมูลเชิงลึก และ ภาพถ่าย)  
เทคโนโลยี…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ยี่ห้อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
บริษัทเจ้าของเทคโนโลยี………………………………………………………………………………………………………………. 
รุ่น……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คุณสมบัติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
10.3 แผนการให้บริการหลังการขายของผู้ให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

11. ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้เสนอโครงการนีห้รือโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการ
นี้เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรอืไม่ 
□ ไมมี่  
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□ มี โปรดระบุ 
 

ชื่อโครงการ............................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................. 
กำหนดทราบผล(หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)  
.................................................................................................. 

 

12. กรอบวงเงินโครงการ       

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ ....................................................................................บาท 

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*  .................................................................บาท  

หมวดค่าใช้จ่าย 
ส่วนของผู้เสนอโครงการ 
(ชุมชนเป็นผู้ออกเงิน) 

ที่ขอรับการสนับสนุน
จาก depa 

ค่าตอบแทนและค่าจ้าง   บาท    บาท 

- ค่าตอบแทนและค่าจ้าง  บาท   บาท  

- ค่าเดินทาง  บาท   บาท  

- ค่าท่ีพัก     

ค่าใชจ้่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล     

- ค่าเทคโนโลยี ค่านวัตกรรมดิจิทัล ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ
และนวตักรรมดิจทัิล 

   
บาท  

   
บาท 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่ เป็นสิ่ งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

    

- ค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ไม่เกิน 
50% ของค่าครุภัณฑ์) 

 บาท  บาท 

- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าประเมินผลการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานอย่างเต็ม
รูปแบบ เป็นต้น 

  บาท    บาท 

รวม (……….........%) บาท (……….........%) บาท 

หมายเหตุ 
1) เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก  ทั้งนี้ 

งบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท)/โครงการ 
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2) ชุมชนซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต้องมีส่วนร่วมในการสมทบ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

3) สำนักงานไม่สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการที่ส่งสมัครเข้ารับการพจิารณา 

4) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร สำนักงานจะให้การเบิกจ่าย
เมื่อผู้ทีไ่ด้รับการอุดหนุนแสดงรายการใบแจ้งหนี้ตามรายการค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว 

5) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ 
องค์การเอกชน รัฐวสิาหกจิ จะได้รับงบเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ อัตราร้อยละ 15 ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ 

13. แบบวิเคราะห์ทางการเงิน 

 
14. แผนการหารายได้จากการนำเอาเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในชุมชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลำดับ รายการ 
ปัจจุบนั  

ประมาณการหลังได้รับ
การสนับสนุน เปลี่ยนแปลง 

จำนวน (บาท) จำนวน (บาท) 
1 ยอดขายหรือรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ       

2 รายได้อื่นๆที่ได้รับนอกเหนือจากรายได้หลัก       

รวมท้ังสิ้น       

3 ต้นทุนการผลิตสินค้า       

4 ต้นทุนจากการดำเนินงาน       

  (เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่ารายปี)        

5 ต้นทุนจากการลงทุนในครั้งแรก       

รวมทั้งสิ้น       

กำไร ณ.เบื้องต้น       

       

ลำดับ ดัชนีชี้วัด เลขบ่งชี ้ การวิเคราะห์การเงินเบื้องต้น 

1 ระยะเวลาการคืนทุน (BP)   

  
2 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)   
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. แผนการบริหารจัดการโครงการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

1) เชิงปริมาณ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) เชิงสังคม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ: กรณีต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้แนบเพิ่มเติม 
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ส่วนที ่2 คำรับรองของผู้สมัคร 

□ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงมีความ
ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ข้อกำหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
เคร่งครัดทุกประการ 
□ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นจริงทุก

ประการ 
         ลงช่ือ ....................................................................................... ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ 

                (.......................................................................................) 

         ตำแหน่ง ...................................................................................... 

         วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ..............................................(ที่สมัคร) 

หมายเหตุ 

 1.ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องรับผิดแต่โดยลำพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ 

ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนนำมาใช้ปฏิบัติงาน

ในโครงการ 

 2.ผู้ขอรับการช่วยเหลอืหรืออุดหนุน จะต้องไม่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผ่านหน่วยงานการใหทุ้นจากภาครัฐ

อื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางสำนักงาน  

 3.หากสำนักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ ให้เป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ข้อตกลง: การลงลายมือช่ือข้างท้ายนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ

รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขอรับการ

สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 
 

โปรดประทับตรา

สำคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก  

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา (1) ใบสมัคร (2) เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
และ (3) เอกสารประกอบการพิจารณา ตามประเภทผู้ขอรับทุน ดังนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1) กรณี วิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ยื่นโดยตรง 
□ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน) 
□ รายนามคณะกรรมการ 
□ รายงานการประชุมทีล่งมติเข้าร่วมโครงการ 
□ เอกสารบัญชีงบการเงิน 1 ปีย้อนหลัง 
□ เอกสารการขึน้ทะเบียนสมาชิก depa ของชุมชนและบริษัทเทคโนโลยี 
□ ใบเสนอราคาเทคโนโลยี พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 

2) กรณี องค์การเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการค้า) เป็นผู้ย่ืน 
□ สำเนาหนังสือจัดตั้งที่มีวัตถุประสงค์ขององค์การ และรายนามกรรมการ 
□ เอกสารแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามขององค์การ และสำเนาบัตรประชาชน 
□ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ของชุมชน) 
□ รายงานการประชุมทีล่งมติเข้าร่วมโครงการ (ของชุมชน) 
□ เอกสารบัญชีงบการเงิน 1 ปีย้อนหลัง (ของชุมชน) 
□ เอกสารการขึ้นทะเบียนสมาชิก depa ขององค์การ ชุมชนและบริษัทเทคโนโลยี 
□ ใบเสนอราคาเทคโนโลยี พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 

3) กรณี หน่วยงานภาครัฐ / สถาบันการศึกษา เป็นผู้ยื่น 
□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน 
□ เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาบัตรประชาชน 
□ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ของชุมชน) 
□ รายงานการประชุมทีล่งมติเข้าร่วมโครงการ (ของชุมชน) 
□ เอกสารบัญชีงบการเงิน 1 ปีย้อนหลัง (ของชุมชน) 
□ เอกสารการขึ้นทะเบียนสมาชิก depa ขององค์การ ชุมชนและบริษัทเทคโนโลยี 
□ ใบเสนอราคาเทคโนโลยี พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 
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กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  
□ หนังสือมอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วน พร้อมติดอากรสแตมป์ 
□ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

 

รายการเอกสารสำคัญที่ต้องมีประกอบการสมัคร 
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท  

(depa Digital Transformation Fund for Community) 
 
 
 

✓ หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ  
  (เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ,ลงนามโดยผู้อำนาจ) 

✓ เอกสารข้อเสนอโครงการสำหรับ (DEPA-RA-01-C) 
✓ เอกสารรายละเอียดเทคโนโลยี และใบเสนอราคาเทคโนโลยี 
✓ เอกสารผลการประชุมของสมาชิกแสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการ 
✓ สำเนาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ และรายนามคณะกรรมการ 
✓ แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มรายได้ หรือลดต้นทุน 
✓ แผนการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต 
✓ ไฟล์เอกสารนำเสนอ PowerPoint (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนดฯ) 

 


