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ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล  

เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ 

-------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการ
ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ออกประกาศไว้ โดยมีรายละเอียด
ประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้ 

๑. ประเภทการรับสมัคร 

การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื ่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรอง

คุณสมบัติเกษตรกรหรือสถาบันชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/์กองทุนหมู่บ้าน) เพ่ือสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพ่ือ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 

คุณสมบัติหน่วยงาน: เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ องค์การเอกชน 

สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 

ขอบเขตการดำเนินงาน: 

๑) วางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับสำนักงานฯ 

๒) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดโครงการร่วมกับสำนักงานฯ จัดกิจกรรม

สร้างการรับรู้ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจการใช้เทคโนโลยี หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ เกษตรกร หรือสถาบัน

ชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
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๓) ดำเนินงานรับสมัครเกษตรกร หรือสถาบันชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กองทุน

หมู่บ้าน) ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตรวจสอบและคัดเลือกเกษตรกรหรือสถาบัน

ชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน) ตามคุณสมบัติที่ระบุตามมาตรการของสำนักงานฯ 

๔) ดำเนินงานให้ข้อมูลหรือให้คำแนะนำกับเกษตรกรหรือสถาบันชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/

สหกรณ/์กองทุนหมู่บ้าน) ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ 

๕) ดำเนินการอุดหนุนเกษตรกร หรือสถาบันชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน) 

และมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตามการส่งเสริมมาตรการของสำนักงานฯ 

๖) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 

ตามท่ีสำนักงานฯ กำหนด 

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

ระยะเวลาการพิจารณา: วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศผลการพิจารณา: ภายในเมษายน ๒๕๖๖ 

๒. รายละเอียดการสนับสนุน  

เป้าหมาย: จำนวน ๗๕๐ ราย 

วงเงินสนับสนุน: สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงิน  

 สูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยสนับสนุน 

 วงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิมเท่านั้น 

ลักษณะโครงการ: (๑) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ  
                      (๒) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ หรือ  
                      (๓) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพหรือมูลค่าเพ่ิม 

กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมาย:  

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายใน

การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้ 

(๑) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
(๒) ระบบ Customer Relationship Management (CRM) 
(๓) ระบบ Manufacturing Resource Planning (MRP) 
(๔) ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) 
(๕) ระบบ Organize Management (OM) 
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(๖) ระบบ Human Resource Management (HRM) 
(๗) ระบบ Supply Chain Management (SCM) 
(๘) ระบบ Finance Resource Management (FRM)  
(๙) ระบบ Specific Business Management (SBM)  
(๑๐) ระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) หรือ 
(๑๑) ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอ่ืน ตามท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด 

๓. รายละเอียดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 

ลำดับ พื้นที่ดำเนินงาน ธุรกิจเป้าหมาย 

จำนวนการ

สนับสนุน 

(ราย) 

๓.๑ ทั่วประเทศ เกษตรกร ๒๕๐ 

๓.๒ ภาคเหนือตอนบน 
(จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัด

ลำปาง และจังหวัดลำพูน) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๓ ภาคเหนือตอนล่าง 
(จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัด

กำแพงเพชร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสุโขทัย, 
จังหวัดพิจิตร, จังหวัดตาก, จังหวัดอุตรดิตถ์ และ

จังหวัดอุทัยธานี) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
(จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดตราด, 

จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
ปราจีนบุรี) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๕ ภาคอีสานตอนกลาง 
(จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด

ขอนแก่น) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๖ ภาคอีสานตอนล่าง 
(จังหวัดนครพนม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัด
สกลนคร, จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

อำนาจเจริญ) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๗ ภาคใต้ตอนบน 
(จังหวัดสรุาษฎร์ธาน,ี จังหวัดภเูก็ต และจังหวัดตรัง) 

เกษตรกร ๕๐ 
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ลำดับ พื้นที่ดำเนินงาน ธุรกิจเป้าหมาย 

จำนวนการ

สนับสนุน 

(ราย) 

๓.๘ ภาคใต้ตอนล่าง 
(จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล, จังหวัดปัตตานี, 

จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา) 

เกษตรกร ๕๐ 

๓.๙ ภาคเหนือตอนบน 
(จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแพร่, 
จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดลำปาง และ

จังหวัดลำพูน) 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้าน 

๕๐ 

๓.๑๐ ภาคใต้ตอนบน 
(จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่) 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้าน 

๕๐ 

๓.๑๑ ภาคใต้ตอนล่าง 
(จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล, จังหวัดปัตตานี, 

จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา) 

วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้าน 

๕๐ 

หมายเหตุ: จำนวนการสนับสนุนในแต่ละธุรกิจเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ตามความเหมาะสม
โดยเป็นอำนาจของสำนักงานฯ พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว 

๔. การพิจารณา 

๔.๑ หน่วยงานร่วมเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการจากเกษตรกรหรือสถาบันชุมชน (วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน) คัดเลือกโดย
พิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของหน่วยงาน แผนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ การประเมินข้อเสนอ
โครงการ ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

๔.๒ การนำเสนอข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
คัดเลือกโดยพิจารณาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ที ่ขอรับการสนับสนุน 

แผนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ การประเมินข้อเสนอโครงการ ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
๔.๒.๑ ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
๔.๒.๒ ความเหมาะสมของโครงการ 
๔.๒.๓ ประเภทกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายที่นำมาประยุกต์ใช้ 
๔.๒.๔ ความซ้ำซ้อนของโครงการ 
๔.๒.๕ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
๔.๒.๖ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
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๔.๒.๗ ผู้มีส่วนได้เสีย 
๔.๒.๘ กรอบวงเงินที่เหมาะสม 
๔.๒.๙ แผนการดำเนินงาน 
๔.๒.๑๐ แผนการใช้จ่ายเงิน 

๔.๓ การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามประกาศนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงาน
หรือคณะกรรมการในระดับพื ้นที ่ก ่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
ตามข้อ ๔.๒ 

๕. วิธีการสมัคร 

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัคร เพ่ือ

ขอรับการอุดหนุนทางระบบ LINE Official Account: depa Thailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื ่อนผ่าน 

Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code 

 

*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๖. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.depa.or.th หรือติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ dad@depa.or.th, dcd@depa.or.thหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๐๓ ๐๑๘๓,๐๒๐๒๖๒ ๓๓๓ 
ต่อ ๔๒๐๓ 

๗.การประกาศผล 

ประกาศผลที่เว็บไซต์สำนักงานฯ www.depa.or.th 

ประกาศ ณ วันที่     
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

mailto:dcd@depa.or.th
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