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เกณฑก์ารคัดเลือกชุมชนในชนบท 

เพือ่ให้การส่งเสริมและสนับสนนุงบประมาณภายใตม้าตรการช่วยเหลอืหรอืการอดุหนนุการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund 

for Community) ส าหรับการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดบัชุมชนบท  
 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล จัดตั้งตำมพระรำชบัญญตัิกำรพัฒนำดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือ
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรน ำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และควำมม่ันคงของประเทศตำม พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของชุมชนในชนบท ตลอดจน
กำรต่อยอดภูมิปัญญำทอ้งถิ่นดว้ยกำรประยุกต์เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อกำรยกระดับคณุภำพ
ชีวิตของชุมชน หรือกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและรำยได้ของชุมชนในด้ำนต่ำงๆ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อกำรเกษตรอัจฉริยะในระดับชุมชน 
(2) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภำพ สุขภำวะที่ดีของชุมชน 
(3) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน 
(4) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อกำรท่องเที่ยวชุมชน 
(5) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดจิิทัลเพื่อกำรตลำดดิจิทัล และกระบวนกำรผลิตในระดับชุมชน 
(6) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพือ่ช่วยเหลือ
หรือกำรอุดหนุนในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท ส ำนักงำนฯ จึงมีควำมประสงค์
เปิดรับสมัครชุมชนในชนบททีมี่ควำมพร้อมและมีศักยภำพในกำรใช้และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนำชุมชน (Digital 
Transformation for Community) (C2) จ ำนวน 30 โครงกำร ดังน้ี 
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1) ส ำหรับชุมชนชนบทในพ้ืนที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

จ ำนวน 15 โครงกำร 

2) ส ำหรับชุมชนชนบทในพ้ืนที่ทั่วประเทศ จ ำนวน 15 โครงกำร 

2. ความหมาย 

ชุมชน หมำยถึง มีสมำชิกตัง้แต่ 20 หลงัคำเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน 
  วิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กิจกำรของชุมชนเก่ียวกับกำรผลิตสินค้ำ กำรให้บริกำร หรือกำรอ่ืนๆที่ด ำเนินกำร

โดยคณะบุคคลที่มีควำมผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจกำร
เพื่อสร้ำงรำยได้และเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่ำงชุมชน 

ชนบท หมำยถึง พืน้ทีท่ี่อยู่นอกเขตเมืองหลวงและเขตอ ำเภอเมือง 
ส ำนักงำน หมำยถึง ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
คณะอนุกรรมกำร หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรส่งเสริมและสนับสนุน 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอ่ืนในกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและ

นวัตกรรมดิจทัิล มุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท 

3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ

ชุมชนในชนบท 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 ชุมชนชนบท/วิสำหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) จ ำนวน 

15 ชุมชน 

4.2 ชุมชนในชนบททัว่ประเทศ จ ำนวน 15 ชุมชน 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

5.1 ชุมชนชนบท/วิสำหกิจชุมชนในพื้นทีเ่ขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) จ ำนวน 15 ชุมชน 

5.2 ชุมชนชนบททั่วประเทศ จ ำนวน 15 ชุมชน   

6. คุณสมบัติของผู้ท่ีขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปน้ี 
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6.1 ชุมชนชนบท วิสำหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่จัดตั้งตำมกฏหมำยเฉพำะหรือ 
พรบ.เฉพำะ    ทีส่นใจสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก หรอืสถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันเฉพำะทำงของรัฐ หน่วยงำนรัฐ 
องค์กำรเอกชนที่ไม่แสวงหำผลก ำไร หรือรัฐวิสำหกิจ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ทีก่ ำหนด 

6.2 ผู้มีสิทธิตำม (6.1) จะต้องมีคุณสมบตัิ ดังน้ี 
6.2.1 ตอ้งขึ้นทะเบียนกับส ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตำมระเบียบทีส่ ำนักงำนก ำหนด 
6.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงมีหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้ำสิบเอ็ดของนิติบุคคลน้ันถือ

โดยบุคคลธรรมดำสัญชำตไิทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ที่มีอำยุไม่
เกิน 90 วัน 

 ทั้งน้ี กรณีเป็นนิตบิุคคลในรูปแบบอ่ืน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำร
ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นกรณีไป 

6.2.3 กรณีเป็นองค์กำรเอกชน จะต้องมีวตัถปุระสงค ์โครงสร้ำงและกรรมกำรขององค์กำรที่ชัดเจน 
6.2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืนในโครงกำรเดียวกันระหว่ำงกำรยื่นข้อเสนอโครงกำร

จนถึงพิจำรณำโครงกำร เว้นแต่ทุนน้ันเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับค่ำใช้จ่ำยที่ขอรับกำรช่วยเหลือหรืออุดหนุนจำก
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

6.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกศำลมีค ำสัง่พทิักษท์รัพย ์หรือผู้ต้องโทษในคดีอำญำ อันอำจมีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมข้อผกูพันของโครงกำรกับส ำนักงำน 

 

7. ขั้นตอนและระเบียบการด าเนินการสมัคร  

 ชุมชนชนบท วิสำหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนทีจ่ัดตั้งตำมกฏหมำยเฉพำะหรือ 

พรบ.เฉพำะ ทีส่นใจสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก หรือสถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันเฉพำะทำงของรัฐ หน่วยงำน
รัฐ องค์กำรเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ ที่มีควำมสนใจส่งชุมชนสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อรับกำรส่งเสริมและ

สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อกำรยกระดับคุณภำพ

ชวีิตของชมุชน หรือเพื่อกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถและรำยไดข้องชุมชน ให้จัดท ำเอกสำรส ำคัญและด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนที่ระบุ ดงัน้ี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

ขั้น ตอน ที่  1: ขั้น ตอน
การลงทะเบียนในระบบ
สมาชิก depa 

ให้ชุมชนชนบท/วิสำหกิจชุมชน/องค์กร ที่มี
ควำมประสงค์ ส มัครเข้ ำรับ กำรพิ จำรณ ำ
คัดเลือกเพื่อขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมำณ ส ำหรับประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนชนบท สมัคร
ส ม ำ ชิ ก ใ น ร ะ บ บ depa member ผ่ ำ น 

 ตั้ ง แ ต่ บั ด น้ี
จ น ถึ ง วั น ที่  
15 พ.ค. 62 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

www.depa.or.th 
ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล/

เจ้ำของเทคโนโลยี ที่จะประยุกต์ใช้กับชุมชนชนบท 
สมัครสมำชิกในระบบ depa povider ผ่ำน   

http://www.depa.or.th/th/funds/t
ransformation/provider 

ขั้น ตอน ที่  2: ขั้น ตอน
ก า ร รั บ ส มั ค ร ชุ ม ช น
ชนบท/วิสาหกิจชุมชน 

ให้ชุมชนชนบท/วิสำหกิจชุมชน หรือองค์กร
ตำมที่ระบุขั้นต้นที่มีควำมประสงค์สมัครเข้ำรับกำร
พิ จำรณำคัดเลื อกเพื่ อขอรับกำรส่ งเสริ มและ
สนับสนุนงบประมำณส ำหรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในระดับ จ ำนวนงบประมำณ
สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) ด ำเนินกำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำร
สมัคร แบบฟอร์มหนังสือน ำส่งใบสมัคร รำยกำร
เอกสำรแนบ  และคู่ มื อกำรรั บส มั ครจำก 
www.depa.or.th และจัดท ำข้อเสนอโครงกำร
พร้อมทั้งเอกสำรแนบ น ำส่งส ำนักงำนภำยใน
วันที่ 15 พ.ค. 62 โดยมีหนังสือน ำส่งข้อเสนอ
โครงกำร เรีย น “ผู้ อ ำน วยกำรส ำนั กงำน
ส่ ง เสริม เศ รษฐ กิจดิ จิทั ล  ที่ อยู่ ส ำ นั กงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เลขที่  120 
ชั้น 9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำร
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210” 
หมายเหตุ 
1) จัดส่งเอกสำรฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อก ำกับ

ทุกหน้ำ (ตำมเอกสำรส ำคัญ 1-3 )  
2) สแกน เอกสำรที่ ล งลำย มื อชื่ อ รับ รอง

เอ ก ส ำ รทุ ก ห น้ ำ  แ ล ะ ส่ ง อี เม ล์ ม ำ ที่ 
depafund@depa.or.th พ ร้ อ ม ทั้ ง ส่ ง
ส ำ เน ำ (cc.) ถึ ง  dcd@depa.or.th โด ย
ก ำหนดชื่อเรื่องว่ำ “ขอรับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนจำก depa” 

1. หนังสือน ำส่งใบสมัคร 
2. ใบสมัครขอรับกำรส่งเสริม

และสนับสนุน(แบบฟอร์ม 
RA-01-C) 

3. เอกสำรประกอบ 
(รำยละเอียดแสดงในส่วนที่ 3 
ของแบบฟอร์ม RA-01-C) 

4. แผนกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในชุมชน 

5. หลักฐำนกำรขึ้ นทะเบี ยน
กลุ่ ม /ก ำร ร วม ก ลุ่ ม ต ำม
กฏหมำยต่ำงๆ 

6. หลักฐำนกำรประชุมสมำชิกใน
ชุมชน/กลุ่ม (รำยงำนกำร
ประชุม/รูปถ่ำย) 

7. รำยชื่อสมำชิกในชุมชน/กลุ่ม 
พร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุม
กลุ่มที่แสดงถึงควำมต้องกำร
ร่ วม ใน ก ำรป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดิจิทัลในชุมชน 

16 มี .ค . 62 - 
15 พ.ค. 62 

http://www.depa.or.th/
http://www.depa.or.th/
http://www.depa.or.th/
mailto:depafund@depa.or.th
mailto:depafund@depa.or.th
mailto:dcd@depa.or.th
mailto:dcd@depa.or.th


ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                                                                                                        

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

ขั้น ตอน ที่  3: ขั้น ตอน
การพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการ โดย
เลข าคณ ะท างาน คั ด
กรองข้อเสนอโครงการ 

เลขำคณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร 
ด ำเนินกำรคั ดกรองโครงกำรจำกคุณสมบั ติ
เบื้องต้นของผู้สมัคร ควำมสมบูรณ์ครบถ้วนของ
เอกสำรใบสมัครและเอกสำรประกอบกำรสมัคร  

หมายเหตุ  
1) กรณีที่คณะท ำงำนคัดกรองร้องขอเอกสำร

เพิ่มเติมหรือเชิญให้ชุมชนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุมชนจะต้องด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรหรือ
ให้ข้อแก่คณะท ำงำนภำยในระยะเวลำ 7 
วั น นั บ จ ำ ก วั น ที่ ได้ รั บ แ จ้ ง ห ำ ก พ้ น
ก ำหนด เวลำดังกล่ำว จะถื อว่ำชุมชน/
วิสำหกิจชุมชนน้ันขำดคุณสมบัตแิละไม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำคัดกรอง 

2) ระยะเวลำคัดกรองโครงกำรอำจปรับเปลี่ยน
ได้ตำมควำมเหมำะสม 

 31 มี .ค . 62 - 
30 พ.ค. 62 

ขั้น ตอน ที่  4: ขั้น ตอน
การส่งเอกสารเพิ่มเติม
ข อ ง ชุ ม ช น ช น บ ท /
วิสาหกิ จชุมชนที่ผ่ าน
ก า ร คั ด ก ร อ ง จ า ก
คณ ะท างาน คั ด กรอ ง
ข้อเสนอโครงการ 

ให้ชุมชนชนบท/วิสำหกิจชุมชนที่ผ่ำนกำรคัด
กรองจำกคณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร 
น ำส่งเอกสำรกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสำร 
(Power Point  Presentation) ให้ แก่ส ำนักงำน
เพื่อใช้ประกอบกำรน ำเสนอต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจำรณำคัดเลือกโครงกำร โดยก ำหนดส่งเอกสำร
ให้แก่ส ำนักงำน ภำยในระยะเวลำ 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกเลขำนุกำรคณะท ำงำนคัดกรอง
ข้อเสนอโครงกำร 
หมายเหตุ  
1) สำมำรถ download แบบฟอร์มเอกสำรกำร

น ำเสนอข้อมูล ได้จำก www.depa.or.th  
2) ชุมชน/วิสำหกิจชุมชนที่ผ่ำนกำรคัดกรองที่ไม่

น ำส่ งเอกสำรกำรน ำเสนอข้ อมู ลภำยใน
ระยะเวลำ 7 วัน ถือว่ำชุมชน/วิสำหกิจชุมชน
น้ันขำดคุณสมบัติและไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัด
กรอง 

3) ใ ห้ จั ด ส่ ง เ อ ก ส ำ ร ผ่ ำ น อี เ ม ล์ : 

เอกสำรน ำเสนอข้ อมู ลใน
รู ป แ บ บ เอก ส ำร  (Power 
Point) ต ำม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
ส ำนักงำนก ำหนด  

 

ภ ำ ย ใ น
ระยะเวลำ 7 
วัน นับแต่วันที่
ได้ รับแจ้งจำก
เล ข ำ นุ ก ำ ร
คณะท ำงำนคัด
กรองข้อเสนอ
โครงกำร 



ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                                                                                                        

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

depafund@depa.or.th พ ร้ อ ม ทั้ ง ส่ ง
ส ำเนำ (cc.) ถึง  dcd@depa.or.th  

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลือกชุมชน/
วิสาหกิจชุมชน โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิ จารณา
คัดเลือกโครงการ 

ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน ที่ผ่ำนกำรคัดกรอง 
และได้ น ำส่ง เอกสำรน ำเสนอข้อมูลให้ แ ก่
ส ำนักงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เดินทำง
มำยังส ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
ที่อยู่เลขที่ 120 ชั้น 9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี 
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ 
ธันวำคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
ห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพมหำนคร 10210”  
เพื่อน ำเสนอข้อมูลต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
คัดเลือกโครงกำร  หรือน ำเสนอข้อมูลผ่ำน
ระบบกำรประชุมออนไลน์ ณ depa ส ำนักงำน
เขตพื้นที่ ดังน้ี 

1) depa ส ำนักงำนเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน  ที่ ตั้ งเลขที่  158 ถนนทุ่ ง
โฮเต็ล ต ำบลวัดเกตุ  อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

2) depa ส ำนักงำนเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ที่ตั้ง อำคำรเอกำทศรถ ชั้น 
1 มหำวิทยำลัยนเรศวร ต.ท่ำโพธ์ิ อ.
เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

3) depa ส ำนักงำนเขตพื้นที่ภาคอีสาน
ตอ น บ น  ที่ ตั้ ง อ ำค ำรแ ก่น น ค ร
ออฟฟิศปำร์ค เลขที่ 11 ถนนประชำ
สันติ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 

4) depa ส ำนักงำนเขตพื้นที่ภาคอีสาน
ตอนล่าง ที่ตั้ ง 555 ศำลำว่ำกลำง
จังหวัดอุบลรำชธำนี ชั้น 3 ถนนแจ้ง
ส นิ ท  ต .แ จ ร ะ แ ม  อ . เ มื อ ง
อุบลรำชธำนี 34000 

5) depa ส ำนักงำนเขตพื้ นที่ภาคใต้
ตอนบน  ที่ตั้ งอำคำรศูนย์บริกำร

 ภ ำ ย ใ น
ระยะ เวล ำที่
เล ข ำ นุ ก ำ ร
คณะท ำงำนคัด
กรองข้อเสนอ
โครงกำรแจ้ ง
นัดหมำย 

mailto:depafund@depa.or.th
mailto:dcd@depa.or.th


ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                                                                                                        

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

วิชำกำร  ตลำด ใหญ่  เมื องภู เก็ ต 
จังหวัดภูเก็ต 83000 

6) depa ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ ภาคใต้
ตอนล่าง ที่ตั้ง ณ อำคำรศูนย์ทรัพยำกร
ก ำ ร เ รี ย น รู้    ชั้ น  1 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต.คอ
หงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90112 

ระยะเวลำน ำเสนอข้อมูล 15 นำที และถำมตอบ
ค ำถำมของคณะกรรมกำรฯ เป็นเวลำ 15 นำที 

หมายเหตุ  
1) ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน ที่ไม่สำมำรถด ำเนิน

ทำงมำน ำเสนอข้อมูลตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดให้ถือว่ำ
ชุมชน/วิสำหกิจชุมชนน้ันขำดคุณสมบัติและ
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือก 

2) ส ำนักงำนสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้แทน
ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน จ ำนวน 1 คน ใน
อัตรำที่จ่ำยจริงตำมระเบียบของส ำนักงำน 
ทั้ งน้ีรวมกันทั้ งสิ้นไม่ เกินจ ำนวน 1,500 
บำท (หน่ึงพันห้ำร้อยบำทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (น้ ำมันรถตำม
ระยะทำงจริง) 

3) กรณีที่มีจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือก
ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในคู่มือกำร
สมัคร “ข้อ4 กลุ่ม เป้ำหมำย” ให้ถือว่ำ
ชุมชน/วิสำหกิจชุมชนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุน ตำมล ำดับของกำรได้รับกำร
พิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ส่วนผู้ที่
ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติในล ำดับต่อมำจะ
ได้รับกำรขึ้นเป็นบัญชีส ำรอง 

4) ก ำหนดกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดย



ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                                                                                                        

ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

ส ำนักงำนจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 
ขั้นตอนที่ 6: ขั้นตอนการ
พิจารณาคัดเลอืกโครงการ 
โดยคณะท างานคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการ 

เลขำนุ กำรคณะท ำงำนคัดกรองข้ อเสนอ
โครงกำร น ำเสนอผลกำรพิ จำรณำของคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิ จำรณำคัดเลือกโครงกำรต่ อ
คณะท ำงำนคัดกรองข้ อเสนอโครงกำร เพื่ อ
พิจำรณำอนุ มัติน ำเสนอข้อเสนอโครงกำรต่ อ
คณะอนุกรรมกำรฯ 

 ภำยในระยะ 
14 วัน นับแต่
วันที่ได้รับกำร
พิจำรณำจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนขอ
ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก
คณะอนุกรรมการฯ และ
ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกโครงการ 

ส ำนักงำนน ำเสนอผลกำรพิจำรณำคัดเลือก
โครงกำรต่อคณะอนุกรรมกำรฯ เพื่อขอควำม
เห็นชอบอนุ มัติ งบประมำณให้แก่ผู้ ผ่ ำนกำร
พิจำรณำคัดเลือกจำกคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ
คัดเลือกโครงกำร  

หมายเหตุ 
1) กรณีที่ มีจ ำนวนผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือก

ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ก ำหนดในคู่ มือกำร
สมัคร “ข้อ4 กลุ่มเป้ำหมำย” ส ำนักงำนจะ
เสนอชื่อชุมชน/วิสำหกิจชุมชนที่ ผ่ ำนกำร
พิจำรณำ ตำมล ำดับกำรผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะอนุกรรมกำรฯ ส ำหรับผู้ที่ ผ่ ำนกำร
พิจำรณำคัดเลือกในล ำดับที่ เกินจำกจ ำนวน
เป้ำหมำยที่ระบุในประกำศ จะได้รับกำรขึ้น
บัญชีส ำรอง  

2) ก ำหนดกำรประชุมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำม
ควำมเห มำะสม  ตำม วั นที่ จั ดป ระชุ ม
คณะอนุกรรมกำร 
ส ำ ม ำ ร ถ ดู ผ ล ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ จ ำ ก 

www.depa.or.th และผลกำรพิ จำรณำของ
คณะอนุกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 ภำยในระยะ 
30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับกำร
พิจำรณำจำก
คณ ะท ำงำน
คั ด ก ร อ ง
ข้ อ เ ส น อ
โครงกำร 

ขั้ น ตอนที่  8: ขั้ น ตอน
ขั้ น ต อ น ก า ร ท า
สัญ ญ า/MOA ร่วมกับ
ส านักงาน 

ส ำนักงำนลงนำม MOA ร่วมกับชุมชนชนบท 
วิสำหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับ
ชุมชนที่ จัดตั้ งตำมกฏหมำยเฉพำะหรือ พรบ.
เฉพำะ หรือสถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบัน
เฉพำะทำงของรัฐ หน่วยงำนรัฐ องค์กำรเอกชน 

1. หนังสือรับรองนิติบุ คคล
อำยุไม่เกิน 6 เดือน (ถ้ำมี) 

2. ภพ.20 (ถ้ำมี) 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้

มีอ ำนำจลงนำม  

ภำยใน 30 วัน
นับจำก วัน ที่
ได้ รับแจ้งมติ
จำกส ำนักงำน 

http://www.depa.or.th/
http://www.depa.or.th/
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ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

หรือรัฐวิสำหกิจ ที่เป็นผู้สมัครขอรับกำรส่งเสริม
และสนับสนุนฯ โดยผู้ผ่ำนกำรพิจำรณำจะต้อง
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 30 วัน 
หมายเหตุ 
1) ผู้ที่ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนจะต้อง

ด ำเนินกำรมำจัดท ำสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง 

(MOA) ภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ ได้รับแจ้งมติ

จำกส ำนักงำน หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว

ให้ ถื อว่ำสละสิทธ์ิในกำรรับกำรส่ งเสริมและ

สนับสนุนจำกมำตรกำร และ ส ำนักงำนจะเรียกผู้ที่

เป็นบัญชีส ำรองขึ้นมำแทนที่ 

4. หนังสือมอบอ ำนำจและ
ส ำเนำบัตรประชำชนของ
ผูร้ับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 

ขั้นตอนที่  9 : ขั้นตอน
การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลกับ
ชุมชน 

สถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันเฉพำะ
ทำงของรัฐ หน่วยงำนรัฐ องค์กำรเอกชน หรือ
รัฐวิสำหกิจที่เป็นคู่สัญญำกับส ำนักงำนร่วมกับ
ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลลง
พื้ น ที่ ชุ ม ชน เพื่ อ ด ำ เ นิ นก ำรป ร ะยุ กต์ ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสู่ชุมชน และ
จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์
ใหแ้ก่ส ำนักงำนตำมระยะเวลำที่ระบุใน MOA  
หมายเหตุ  
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล ของหน่วยงำน/ ผู้ให้บริกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิ จิทัล ให้ใช้จ่ำย
งบประมำณที่ได้รับจำกส ำนักงำนตำมรำยกำร
ที่ ก ำหนดใน “หมวดงบประมาณ และ
เงื่อนไขการใชง้บประมาณ” ของคู่มือฉบับน้ี  

2) ผู้ที่ ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุน
จะต้องด ำเนินกำรมำจัดส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนรำยเดือนให้แก่ส ำนักงำน ภำยใน
วันที่  15 ของทุกเดือน ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนดใน MOA  

3) ผู้ที่ ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุน
จะต้องด ำเนินกำรมำจัดส่งรำยงำนผลกำร

 ภ ำ ย ใ น
ระยะ เวลำที่
ระบุใน MOA 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ เอกสารส าคัญ ระยะเวลา 

ด ำเนินงำนฉบับสมบูรณ์ให้ส ำนักงำนตำม
ระยะเวลำที่ ก ำหนดในบันทึ กข้อตกลง 
(MOA)  

ขั้นตอนที่ 11: ขั้นตอน
การปิดโครงการ 

ชุมชนชนบท วิสำหกิจชุมชน นิติบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่ จัดตั้ งตำม
กฏห มำย เฉพำะหรื อ  พ รบ .เฉพ ำะ  ห รื อ
สถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันเฉพำะทำง
ของรัฐ หน่วยงำนรัฐ องค์กำรเอกชน หรือ
รัฐ วิสำห กิ จ  ที่ เป็ น คู่ สั ญ ญ ำกับ ส ำนั กงำน
ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
ระดับชุมชน (ฉบับสมบู รณ์ ) พร้อมทั้ งขอ
เบิกจ่ำยงบประมำณภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ตำม MOA เพื่อปิดโครงกำรและเบิกจ่ำยเงิน 

หมายเหตุ 
1) องค์ประกอบรำยงำนผลกำรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับ
ชุมชน (ฉบับสมบูรณ์) ประกอบด้วย ชื่อ
โครงกำร ผู้ด ำเนินโครงกำร วัตถุประสงค์
ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น โ ค ร งก ำ ร  ตั ว ชี้ วั ด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร (KPI) ผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในกำรด ำเนินงำน และภำคผนวก หรือเอกสำร
ประกอบอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  

1. หนังสือน ำส่งขอเบิกจ่ำยเงิน
ถึงส ำนักงำน (ตำมแบบ 
DEPA–CM-01) 

2. หนังสอืรำยงำนกำรท ำงำน
และหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
ตำมแบบ (ขส.1) 

3. ใบเสร็จรับเงิน 
4. เอกสำรแสดงผลงำนหรื อ

ร ำ ย ง ำ น แ ส ด ง ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน (ตำมแบบ DEPA–
CM-03, DEPA–CM-04 แ ล ะ 
DEPA–CM-05)  เ พื่ อ ใ ห้
สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำน
ของผู้ รั บทุ นส่ งเสริ มและ
สนับสนุน กรณี เป็นเงินงวด
สุดท้ำยต้องส่งรำยงำนฉบับ
ส ม บู ร ณ์ ต ำม จ ำน ว น ที่
ส ำนักงำนก ำหนด และค ำขอ
ปิดโครงกำรตำมแบบ (ขส.4) 

5. แบบฟอร์มกำรน ำส่งเอกสำร
กำรเบิกจ่ำย (บม.1) 
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8. เกณฑ์การพิจารณา  

 เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกชุมชน/วิสำหกิจชุมชน เข้ำรับกำรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณ

เพือ่กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชน หรือ

เพือ่กำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถและรำยได้ของชุมชน จ ำนวนงบประมำณสงูสุดไม่เกิน 500,000 บำท (หำ้แสนบำท
ถ้วน) ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกชุมชน/วิสำหกิจชุมชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี  

ขัน้ตอนที่ 1:  พิจำรณำคัดกรองชุมชน/วิสำหกิจชุมชนจำกควำมพร้อมและศักยภำพของชุมชน
ตำมรำยละเอียดใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมตำมเอกสำรประกอบกำรสมัคร โดย
เลขำนุกำรคณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร 

ขั้นตอนที่ 2:  พิจำรณำคัดเลือกชุมชน/วิสำหกิจชุมชน โดยพจิำรณำควำมพร้อมและศักยภำพของ
ชุมชนจำกกำรน ำเสนอข้อมูลโดยผู้แทนของชุมชน/วิสำหกิจชุมชน และผู้ให้บริกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร 
โดยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังน้ี 

เกณฑ์ของขั้นตอนที่ 2  ระดับน้ าหนักของคะแนน 
เกณฑ์ที่ 1 วัตถุประสงค์และความคุ้มค่าของโครงการ ร้อยละ 25 

เกณฑ์ที่ 2 ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายที่น ามา
ประยุกต์ใช้กับชุมชน 

ร้อยละ 25 

เกณฑ์ที่ 3 ความพร้อมของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 20 

เกณฑ์ที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการโครงการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในอนาคต ร้อยละ 30 

เกณฑ์การพิจารณาละเอียด 

เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 
เกณฑ์ที่ 1 
ร้อยละ 25  

วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์
และความคุ้มค่า
ของโครงการ 

โดยอำศัยดุลยพินิจของคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ตอ่ไปน้ี 

❖ วัตถุประสงค์ของโครงการ มีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มำตรกำรฯ 

❖ ความเป็นไปได้ของโครงการ โครงกำรมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติมีผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่ำและคุ้มทุนต่อกำรลงทุน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ และควำมม่ันคง) และสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตำมมำในภำยหลังและสำมำรถท ำให้
บรรลุได้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรวิเครำะห์ถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 
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เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 
เช่ น  อัตรำผลตอบแทนภำยใน ( Internal Rate of Return :IRR) / อัตรำส่ วน
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน Return on Investment:ROI/ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) หรือ ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period :PB) 

❖ ความเหมาะสมของงบประมาณ อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เสนอขอรับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนจำกส ำนักงำนในรำยกำรต่ำงๆมีควำมเหมำะสม ไม่สูงหรือต่ ำเกินไป โดย
งบประมำณที่เสนอขอน้ันจะต้องสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมวัตดุประสงค์ของ
โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

❖ แผนการใช้จ่ายเงิน กำรจ ำแนกรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงชัดเจนกำร
ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยตำมต้นทุนมำตรฐำน (Standard Cost) และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์
ของส ำนักงบประมำณ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่มำตรกำรก ำหนด ดังน้ี 

งบประมำณส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)/

ชุมชน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยกำรต่อไปน้ี  

❖ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีควำมสมเหตุผล ชัดเจน และเชื่อถือได้ ซ่ึง

แสดงถึงว่ำเม่ือสิ้นสุดโครงกำรจะมีผลกระทบในทำงที่ดีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยตรงและ

โดยอ้อม โดยระบุให้ชัดเจนว่ำใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จำกโครงกำรบ้ำงได้รับ

ประโยชน์อย่ำงไร ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพในแง่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  

❖ ขนาดของผลกระทบและผลลัพธข์องโครงการทีมี่ตอ่ประเทศ ผลกระทบทำงตรง
และทำงอ้อมของโครงกำรที่มีต่อประเทศ (โครงกำรที่ควรได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
ควรเป็นโครงกำรที่ มีผลกระทบต่อประเทศในหลำยๆด้ำน และสำมำรถขยำยผล
โครงกำรไปสู่พื้นที่อ่ืนๆได้)  

❖ ความเป็นไปได้ของระยะเวลาในการด าเนินงาน และแผนการด าเนินงาน : 
สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในแผนกำรด ำเนินงำน และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนไม่เกินกว่ำระยะเวลำที่ส ำนักงำนก ำหนด 

❖ ความซ  าซ้อนของโครงการ กำรไม่เป็นผู้ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืนใน
โครงกำรเดียวกัน ควำมโปร่งใสของโครงกำรโดยโครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนจะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไปน้ีเป็นผู้ขอรับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุน หรือมีควำมสมัพันธ์เก่ียวข้องกับผูข้อรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน ดังน้ี 

(1) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน 
(2) ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำร 
พนักงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมกำรก ำกับส ำนักงำนส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลว่ำด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ.2560 
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เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 
เกณฑ์ที่ 2 
พิจารณา
ร้อยละ 25 

ความเหมาะสม
ของเทคโนโลยี
และนวั ตกรรม
ดิจิทัลเป้าหมายที่
น ามาประยุกต์ใช้
กับชุมชน 

โดยอำศัยดุลยพินิจของคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปน้ี 
❖ คุณภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ต้องการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชุมชน เทคโนโลยีฯที่ต้องกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนสอดคล้องกับปัญหำ หรือควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำชุมชน โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและควำมพร้อมของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลที่ชุมชนต้องกำรหรือเสนอโดยต้องเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นของ
เทคโนโนโลยีพร้อมใช้ และเคยมีกำรใช้งำนเทคโนโลยีที่ เสนอในพื้นที่ อ่ืนมำก่อน มี
รำยละเอียดและรำคำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลโดยคร่ำวๆโดยจะต้องมีรำคำไม่
แตกต่ำงกับรำคำซ้ือขำยในทั่วไป อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่ำวต้องเป็นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลที่ตรงกับเทคโนโลยีเป้ำหมำยของส ำนักงำน และตรงกับกำรประยุกต์ใช้
ตำมประกำศรับสมัครตำมมำตรกำร 

❖ ศักยภาพของที่ปรึกษาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และมีควำมน่ำเชื่อถือและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำอ้ำงอิง ที่
ท ำให้เชื่อได้ว่ำกำรด ำเนินงำนจะส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และมำตรกำร 
❖ บริการหลังการขาย ผู้ให้บริกำรเทคโนโลยีจะต้องมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำยอย่ำง

น้อยจนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร และต้องมีแผนบริหำรควำมเสียงในกำรติดตั้งและใช้งำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทับในชุมชน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถส ำเร็จได้ตำม
วัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ 

เกณฑ์ที่ 3 
พิจารณา
ร้อยละ 20 

ความพร้อมของ
ชุมชน/วิสาหกิจ
ชุมชน 

โดยอำศัยดุลยพินิจของคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปน้ี 

❖ ความพร้อมของชุมชนในการร่วมลงทุนในโครงการ ใน 3 ด้ำน ประกอบด้วย 
ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรลงแรง และด้ำนกำรสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและอุปกรณ์ครุ
ภัฑณ์ 

❖ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนหรือสมาชิกใน
กลุ่มผ่านเวทีการมีส่วนร่วม กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น กำรจัดประชุมระดมสมอง 
กำรสัมภำษณ์ กำรส ำรวจ และกำรมีเอกสำรอ้ำงอิงครบถ้วนทั้ง 2 อย่ำง คือ เอกสำร
แสดงกำรจดทะเบียนกำรรวมกลุ่มของชุมชน/วิสำหกิจชุมชน และเอกสำรกำรประชุม
เวทีประชำคมในชมุชน/เอกสำรกำรประชุมสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจ   

❖ ศักยภาพในการรวมกลุ่มต่างๆของคนในชุมชน และความร่วมมือกับภายนอก
ที่ผ่านมาข้อมูลกำรรวมกลุ่มต่ำงๆในชุมชน ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมของชุมชน/
วิสำหกิจชุมชนที่ผ่ำนมำ  และจ ำนวนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ/
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เกณฑ ์ ประเด็น ขอบเขตการพิจารณา 
เอกชน กับชุมชน/วิสำหกิจชุมชน และผลกำรด ำเนินงำน (โดยมีเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ) 

❖ ความพร้อมของบุคลากรในชุมชน กำรเปิดกว้ำงและกำรยอมรับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลของคนในชุมชน กำรมีคนที่มีควำมสำมำรถที่จะรองรับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี กำรดูแลรักษำและกำรซ่อมบ ำรุงเทคโนโลยีในเบื้องต้น รวมถึงกำรมีผู้น ำ
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีปรำชญ์ชำวบ้ำน และองค์ควำมรู้ภูมปัญญำท้องถิ่น ที่สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้หรือสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน ให้
เกิดประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

เกณฑ์ที่ 4 
พิจารณา
ร้อยละ 30 

แ น ว ท า ง ก า ร
บริหารจัดการ
โครงการเพ่ือให้
เกิดความย่ังยืน
ในอนาคต 

โดยอำศัยดุลยพินิจของคณะกรรมกำรฯ พิจำรณำจำกกำรน ำเสนอข้อมูลของชุมชนใน
ประเด็น ต่อไปน้ี 
❖ แผนการบริหารจดัการโครงการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในอนาคต มีกำรวำง

แผนกำรหำรำยได้จำกกำรน ำเอำเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัลมำใช้ในชุมชน (กรณีที่เป็นกำร
ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรหำรำยได้) แผนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
ระยะยำว เช่น กำรจัดสรรผลประโยชน์/กำรดูแลรักษำ/กำรขยำยผลไปพื้นที่หรือชุมชน
อ่ืนๆ/แผนกำรให้บริกำรหลังกำรขำยของเจ้ำของเทคโนโลยีฯ)  

ขัน้ตอนที่ 3:  พิจำรณำคัดกรองชุมชน/วิสำหกิจชุมชนจำกควำมพร้อมและศักยภำพของชุมชน
ตำมรำยละเอียดใบสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมตำมเอกสำรประกอบกำรสมัคร โดย
คณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร 

ขั้นตอนที่ 4:  อนุมัติผลกำรพิจำรณำของคณะท ำงำนคัดกรองข้อเสนอโครงกำร โดยคณะกรรม

อนุกำรพิจำรณำกำรส่งเสริมและสนับสนุน  

9. เอกสารประกอบการสมัคร 

กรณีชุมชนเป็นผู้ย่ืนใบสมัคร 

1) หนังสือกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน หรือกำรขึ้นทะเบยีนกำรรวมกลุม่อ่ืนๆตำมท่ีกฏหมำย
ก ำหนด 

2) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจนำจท ำกำรแทน 
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

3) รำยชื่อและที่อยู่ของสมำชิก 
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4) หนังสือให้ควำมยินยอมของสมำชิก ซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของสมำชิกทัง้หมด หรือ
ส ำเนำมติทีป่ระชุมซ่ึงมอบหมำยใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดมำสมัครขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
จำกโครงกำรน้ี 

กรณีสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรฐั องค์การเอกชน รัฐวิสาหกจิ หรอืเอกชน เป็น
ผู้ย่ืนใบสมัคร 

1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจนำจลงนำม พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนหรอืบัตรขำ้รำชกำร 
2) แบบส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียบหรือพระรำชบญัญตัิกำรจัดตัง้หรอืเอกสำรรับรองกำร

จัดตัง้นิติบคุคล ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วัน 
3) หนังสือกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน หรือกำรขึ้นทะเบยีนกำรรวมกลุ่มอ่ืนๆตำมท่ีกฏหมำย

ก ำหนด 
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้มีอ ำนำจนำจท ำกำรแทน 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
5) รำยชื่อและที่อยู่ของสมำชิก 
6) หนังสือให้ควำมยินยอมของสมำชิก ซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของสมำชิกท้ังหมด หรือ

ส ำเนำมติทีป่ระชุมซ่ึงมอบหมำยให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมำสมัครขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
จำกโครงกำรน้ี 

10. งบประมาณ และเง่ือนไขการใช้งบประมาณ 

 ชุมชน/วิสำหกิจชุมชน ทีผ่ำ่นกำรพิจำรณำคดัเลือกจะได้รับงบประมำณส่งเสริมและสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 
500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)/ชุมชน โดยมีหมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณครอบคลุมรำยกำรตำ่งๆ ดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
- ค่ำตอบแทนผู้เชี่ยวชำญ  
- ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำด้ำนดิจิทัลหรือผู้ช่วยด้ำนดิจิทัล 
- ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวที่ได้รับกำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องโดยตรงในกำรด ำเนิน

โครงกำร ทั้งน้ี ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำโครงกำร  
ค่าใชจ้า่ยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดจิิทลั เช่น 

- ค่ำเทคโนโลยี ค่ำนวัตกรรมดิจิทัล ค่ำอนุญำตกำรใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล 
- ค่ำใช้จ่ำยกำรขอรับรองมำตรฐำนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บำท (หน่ึงแสนบำทถ้วน) ต่อ

รำยของผู้ขอรับกำรอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำรขอ
รับรองมำตรฐำน ISO/IEC 29110 ส ำนักงำนจะให้กำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนวงเงินสูงสุดไม่
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เกิน 70,000 บำท (เจ็ดหม่ืนบำทถ้วน) ต่อรำยของผู้ขอรับกำรอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 70 ของค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) 

- ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นสิ่งของที่ ใช้เป็นอุปกรณ์กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

- ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำเคร่ืองจักร ที่เก่ียวข้องหรือมีควำมจ ำเป็นในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่ำครุภัณฑ์รำยกำรน้ันๆ 

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำหรือยื่นจดสิทธิ์บัตร วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บำท (หน่ึงแสนบำท) 
ต่อรำยของผู้รับกำรอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของค่ำใช้จ่ำย ส ำหรับกำร
จัดท ำหรือยื่นจดลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำอ่ืนๆ ให้กำรช่วยเหลือ
หรือกำรอุดหนุนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 (หน่ึงแสนบำท) โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 
70 ของค่ำใช้จ่ำย  

- ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่ำเช่ำใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำจ้ำงวิเครำะห์ทดสอบ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำประเมินผลกำรน ำดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้งำนอย่ำงเต็มรูปแบบ เป็นต้น 

หมายเหตุ ค่ำตอบแทนและค่ำจ้ำง และค่ำใช้จ่ำยในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ดิจิทัล ส ำนักงำนจะให้กำรสง่เสริมและสนับสนุนในวงเงินในกำรส่งเสริมและสนับสนุนร่วมแล้วสงูสดุไม่เกิน 
500,000 บำท (ห้ำแสนบำท) ต่อรำยของผูข้อรับกำรอุดหนุน 

ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยในกำรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทิัลทีเ่ป็นค่ำครุภัณฑ ์คำ่เคร่ืองจักร 
ส ำนักงำนจะให้กำรเบิกจ่ำยเม่ือผู้ที่ได้รับกำรอุดหนุนแสดงรำยกำรใบแจ้งหน้ีตำมรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยน้ันแล้ว 

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณเป็นสถำบันกำรศึกษำของรัฐ สถำบันเฉพำะทำงของรัฐ 
หน่วยงำนรัฐ องคก์ำรเอกชน รฐัวิสำหกิจ ส ำนักงำนจะสนับสนุนงบประมำณเพื่อเป็นค่ำบริหำรจัดกำรให้เพิ่มเติมใน
อัตรำ รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะอนุกรรมกำรฯ   

11. การบริหารโครงการท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

(1) ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจะต้องด ำเนินกำรมำจัดท ำสัญญำหรือบันทกึข้อตกลง (MOA) ภำยใน 
30 วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งมติจำกส ำนักงำน  

(2) เม่ือผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก ด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว 
จะต้องเร่งรัดกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำ 90 วันนับตั้งแต่วันที่เร่ิมต้นโครงกำร หำกไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ได้ ให้ถือวำ่โครงกำรที่อนุมัตน้ัินเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน 

ระยะเวลำโครงกำรให้ถือวันที่ลงนำมในสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเร่ิมต้นโครงกำรจนถึง
วันสิ้นสุดโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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(3) กรณีเกิดเหตุจ ำเป็นที่ผู้ที่ ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด สำมำรถขอขยำยระยะเวลำได้สูงสุดไม่เกิน 45 วัน โดยท ำเป็นหนังสือแจ้งส ำนักงำน และให้
ส ำนักงำนรำยงำนคณะอนุกรรมกำรเพือ่ทรำบ 

(4) กรณีผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก พบเหตุที่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงำนระยะเวลำด ำเนินกำร 
หรอืจ ำนวนเงินของโครงกำรที่ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนจำกส ำนักงำน หลังกำรด ำเนินงำนแล้ว ให้ผู้ที่
ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุน แจ้งส ำนักงำนภำยใน 45 วันนับแต่วันที่ทรำบเหตุ พร้อมทั้งต้องท ำหนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงต่อส ำนักงำนไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลำโครงกำร ยกเว้น ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะอนุกรรมกำร/ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรณีพเิศษ 

(5) กรณีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่มีผลกระทบต่อเป้ำหมำย ผลผลิต และระยะเวลำ ทั้งที่เพิ่มและไม่
เพิ่มวงเงิน ต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

(6) ให้ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก จัดให้มีระบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อ
จัดท ำรำยงำนส่งส ำนักงำน เพื่อพิจำรณำรวบรวมข้อมูล ตำมหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ส ำนักงำนก ำหนด ดังน้ี 

6.1 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีตกลงกับส ำนักงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน โดยระบุปัญหำ 
อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข ภำยในวันที ่5 ของเดือนถดัไป 

6.2 รำยงำนควำมคืบหน้ำ/ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร 
6.3 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่แสดงผลส ำเร็จของโครงกำร โดยจัดส่งให้ส ำนักงำนภำยในวันสิ้นสุด

โครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) 
(7) กรณีผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก ไม่จัดท ำรำยงำนผลควำมคืบหน้ำโครงกำรหรือปฏิบัติไม่เป็นไป

ตำมข้อ (6) หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตำมสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ส ำนักงำนได้ให้ส ำนักงำนสั่งชะลอกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนเป็นกำรชั่วครำว ตำมควำมเหมำะสมจนกว่ำผู้ที่
ได้ รับกำรพิจำรณำคัดเลือกจะรำยงำนผลหรือด ำเนินกำรตำมแผน ทั้ ง น้ี  ให้ส ำนักงำนรำยงำนให้
คณะอนุกรรมกำรทรำบในโอกำสแรก และให้น ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำกำร
สนับสนุนเงินของผู้ที่ได้รับกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนในปีถัดไป 

กำรสั่งชะลอกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนเป็นกำรชั่วครำวตำมวรรแรก ให้ส ำนักงำนมีหนังสือแจ้งผู้
ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกภำยใน 7 วันนับแต่วันที่เกินก ำหนดส่งรำยงำนหรือวันที่ทรำบกำรไม่ปฏิบัติกำรตำม
แผนหรือสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) โดยส ำนักงำนสำมำรถแนะน ำให้ผู้ที่ ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
ด ำเนินกำรจัดส่งรำยงำนหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนหรือสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) และเม่ือผู้ที่ได้รับ
กำรพิจำรณำคัดเลือกด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว ให้ส ำนักงำนพิจำรณำสั่งยุติกำรชะลอและรำยงำนให้อนุกรรมกำร
ทรำบ 

กำรสั่งยุติกำรชะลอกำรช่วยเหลือหรือกำรอุดหนุนเป็นกำรชั่วครำว ให้ส ำนักงำนมีหนังสือแจ้งผู้ที่
ไดรั้บกำรพิจำรณำคัดเลือกภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีกำรสั่งยุติกำรชะลอ 
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(8) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ ที่เกิดขึ้น จำกกำรช่วยเหลือหรือ
กำรอุดอุดหนุนจำกส ำนักงำน ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก หรือเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญำหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) 

12. รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
12.1 นำยอภิชำติ โตดิลกเวชช ์ กรรมกำร 
12.2 นำยธำนินทร์  ผะเอม กรรมกำร 
12.3 นำยภำสกร นันทพำนิช กรรมกำร 
12.4 นำยเฉลิมพล ตู้จินดำ กรรมกำร 
12.5 นำยศรำยุทธ ธรเสนำ กรรมกำร 
12.6 นำยพงษ์ทร วเิศษสุวรรณ กรรมกำร 
12.7 นำงสำวหฤทชนันท์ เรือนงำม กรรมกำร 
12.8 นำยศิวะ หงส์นภำ กรรมกำร 
12.9 นำยรัฐศำสตร์ กรสูต กรรมกำร 

 


