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1. หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาคธุรกิจ และกำลังนำพาประเทศไทยเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” 
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disrupt) นี ้เป็นสิ่งที่ท้าทายธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรม 
ภาครัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีความสามารถใน
การวางกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งพัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ ถูกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 
2560 โดยสำนักงานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมจีำนวนวิสาหกิจ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านราย โดยในจำนวนน้ีกว่า 99.7% เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
SME และพบว่าเฉพาะในส่วน SME นั้น กว่า 99.49% เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก (Small enterprise: SE) และมีเพียง 
0.51% เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium enterprise: ME) โดย GDP ของ SMEs ในปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 6.06 
ล้านล้านบาท ทั้งนี้มีสัดส่วนกว่า 70.41% เป็น GDP ที่ได้มาจากวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) อีกทั้งยังมีการจ้างงานในสถาน
ประกอบการ SME กว่า 11.75 ล้านคน โดยเป็นสัดส่วนการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ถึง 90.69% จะเห็นได้
ว่าทั้งจำนวนและสัดส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาในปัจจุบันพบว่า “ประเทศไทยมีจำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) น้อยเกินไป หรือ 
OECD เรียกว่า Missing Middle ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ประสิทธิิภาพเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แสดงถึงการเป็นประเทศที่ใช้
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพเป็นจุดแข็งในการพัฒนาประเทศ และผลิตสนิค้าแบบ
เนน้ปริมาณ (Mass Production) จะต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาและการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆเพื่อให้
สามารถอยู่รอดในตลาดได้” อีกทั้งปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค หาก SME ไทย
และรัฐบาลไทยไม่เตรียมรับมือกับคลื่นที่ถาโถมเข้ามาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถพยุง
ภาวะเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ และหาก SME ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหรือวิเคราะห์ห่วงโซ่ของ
ธุรกิจก็อาจจะไม่สามารถเติบโตต่อไปในโลกธุรกิจได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาและวางกลยุทธ์ของธุรกิจเพื่อเตรียม
รับมือสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อ SME ไทยเพื่อก้าวต่อไปในโลกธุรกิจ 

นอกจากผู้ประกอบการ SME ที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสยุคดิจิทัลแล้ว ภาคการเกษตรที่เป็น
ฐานรากสำคัญของประเทศ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันด้วยเช่นเดียวกัน ในฐานะอุตสาหกรรมหลักที่มี
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บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2558 รายได้ของประเทศจากภาคการเกษตร (เกษตรกรรม 
การป่าไม้ และการประมง) มีมูลค่ากว่า 1,190 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 10 ของมูลค่ามวลรวม
ของประเทศ (GDP) และมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานภาคเกษตรกว่า 25 ล้านคน ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านภาค
การเกษตรของประเทศ ไว้ในมิติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสรมิเกษตรกรให้มีศักยภาพสู่การ
ทำการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนที่สำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยงัเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ
มิติที่ 4 ของแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมอีกด้วย โดยที่
ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย ยังคงต้องพึ่งพาการผลิตโดยใช้แรงงานมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อรวมกับการขาด
แคลนพื้นที่ และปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ปัญหาในภาคการผลิตสินค้าการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภค ทำ
ได้ยากยิ่งข้ึนหลายประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว ได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนในภาคการเกษตร ช่วยให้เกิดการทำเกษตรกรรมแบบแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปริมาณผลผลิตทีไ่ด้เพียงพอต่อการบรโิภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องจากการเข้าสู่สงัคมผูสู้งอายุ 
ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำมาปรบัใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับทางภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ 

   สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดทำ“มาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อใหเ้กิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่าง
กระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและ
บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ  
ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวงกว้าง 

2.2 เพื่อสนับสนุนให้  SMEs ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม 
Software/Hardware/Smart Devices และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจหรือ Operational 
Backbone ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
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2.4 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในประเทศ เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2.5 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถยกระดับกิจกรรมทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกลุ่ม Software/Hardware/Smart Devices และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์ 

3.1 ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 เกษตรกรท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

3.3 ผู้ขายและให้บริการดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ในโครงการ (Digital Providers) ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการประกาศจากสำนักงานฯ ให้เป็นผู้ขาย
และให้บริการด้านดิจิทลัในโครงการ และมีความพรอ้มในการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
ในโครงการ 

3.4 หน่วยร่วมดำเนินงาน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน 
สถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีสมาชิกหรือเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลหรืออุตสาหกรรม
เป้าหมายตามที่สำนักงานฯ กำหนด 

 

บทบาทและสิทธขิองกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับประโยชน์: 
ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/

วิสาหกิจชุมชน 
Digital Provider หนว่ยร่วมดำเนินงาน 

SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ทีส่ำนักงานฯ
กำหนด และอยู่ในพื้นที่ดำเนินการ มี
สิทธิขอรบัการส่งเสริมและสนับสนุน
คูปองดิจทิัลผ่านหน่วยร่วม
ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่ตั้ง
ของกิจการ โดยต้องเป็นการซือ้/เช่า
ใช้บริการดจิิทลัจากผู้ขายและผู้
ให้บรกิารดจิิทลั (Digital Provider) 

Digital Provider ที่ได้รับการประกาศ
เป็นผู้ขายและใหบ้รกิารในโครงการฯ  
มีบทบาทเป็นผู้ขายและใหบ้รกิารด้าน
ดิจิทัลภายใตโ้ครงการ depa mini 
Transformation Voucher ประจำปี 
2563 เท่านั้น โดยใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี หรอืเอกสารการซื้อขาย
ให้กับ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกจิชุมชน 
จะต้องออกโดย Digital Provider ที่

องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันเฉพาะทางของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจและสถาบนัการศึกษา
ของรัฐและเอกชน ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากสำนักงานในการเป็น
หน่วยร่วมเพือ่ดำเนินงานอุดหนุน
ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/
วิสาหกจิชุมชน ในพื้นทีเ่ป้าหมาย 
มีบทบาทวางแผน และดำเนินงาน
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ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน 

Digital Provider หนว่ยร่วมดำเนินงาน 

ที่ได้รับการประกาศใหเ้ป็นผู้ขายและ
ผู้ให้บริการภายใต้โครงการ depa 
mini Transformation Voucher 
ประจำปี 2563 เท่านัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกัดสทิธิ SMEs 1 รายต่อ 1 คูปอง 
/เกษตรกร 1 ครัวเรือนต่อ 1 คูปอง/
วิสาหกจิชุมชน 1 ชุมชนต่อ 1 คูปอง
หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (กอ่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทัง้นี้ SME จะตอ้ง
เป็นผู้รบัผิดชอบภาษีมลูค่าเพิม่ ตาม
เงื่อนไขของโครงการฯ 

ได้รับการประกาศรายช่ือเท่านั้น จึงจะ
สามารถนำมาขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนได้ตามเงือ่นไขของโครงการฯ 
ตรวจสอบรายช่ือได้ที่: 
www.depa.or.th/smedigitalcoupon  
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกัดสทิธิ Digital Provider 1 ราย (นิติ
บุคคล) สามารถขายและให้บริการให้กบั 
SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ได้ไม่
เกิน 20% ของจำนวนคูปองในแตล่ะ
ภูมิภาค  

ร่วมกับสำนักงานฯ ในการ
ประชาสมัพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก 
และพิจารณาคุณสมบัติและ
โครงการที่ขอรับการสนบัสนุนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และดำเนินการเบิกจ่าย
ให้กับ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกจิ
ชุมชน ตามเงื่อนไขหรือข้ันตอนที่
กำหนด รวมถึงดำเนินการ ติดตาม 
กำกับ และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตลอดระยะเวลาของ
โครงการฯ  
 
หน่วยร่วมดำเนินงานในแต่ละพื้นที่
มีสิทธิดำเนินงานอุดหนุน
ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/
วิสาหกจิชุมชน ตามเงื่อนไขของ
โครงการฯ ภายใตจ้ำนวนคูปอง
ดิจิทัลหรอืตามจำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน
เท่านัน้ 

 

http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
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4. หน่วยร่วมดำเนินงาน จำนวนทุนสนับสนุน พ้ืนท่ี และระยะเวลาการดำเนินงาน 
การดำเนินงานโครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 

Transformation Voucher) ประจำปี 2563 มีเป้าหมายการสนับสนุนตามพื้นที่เป้าหมาย 5 ภูมิภาค ทั้งสิ้นจำนวน 
3,560 ทุน คิดเป็นงบประมาณการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 35,600,000 บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดเพื้นที่ดำเนินงาน ธุรกิจเปา้หมาย จำนวนทุน และหน่วยร่วมดำเนินงานในแต่ละภูมิภาคดังต่อไปนี ้

 

ลำดับ ภาค พื้นท่ีดำเนินงาน ธุรกิจเป้าหมาย จำนวน
ทุน (ราย) 

หน่วยร่วมดำเนินงาน 

1 ภาคกลาง  
 
 
 

นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง กรุงเทพมหานคร 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก 
สมุทรปราการ นครปฐม 
ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

ธุรกิจการค้าและบริการ 
ธุรกิจ E-commerce 
ธุรกิจท่องเที่ยว 
 

300 สถาบันเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

300 สมาคมโปรแกรมเมอร์
ไทย 

2 ภาคเหนือ 
 
 

เหนือตอนบน : เชียงราย 
เชียงใหม่ น่าน ลำปาง 

ธุรกิจการค้าและบริการ 
ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจเกษตร 
เกษตรกร 

170 สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

เหนือตอนล่าง : พิษณุโลก 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 

30 

3 ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
ตราด จันทบุรี 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ 
ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจอาหารและ
เกษตรกร 

240 หอการค้าจังหวัด
จันทบุรี 

220 *อยู่ระหว่างพิจารณา
หน่วยร่วมดำเนินการ 

4 ภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล 

ธุรกิจการค้าและบริการ 
ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจเกษตร 

250 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

นครศรีธรรมราช ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจเกษตร 

500 หอการค้าจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กระบี่ ภูเก็ต 250 สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 

สุราษฎ์ธานี พังงา ยะลา ธุรกิจเกษตร 450 สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา 

5 
 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุบลราชธานี ธุรกิจการค้าและบริการ 
ธุรกิจ E-commerce 
ธุรกิจท่องเที่ยว 

75 *อยู่ระหว่างพิจารณา
หน่วยร่วมดำเนินการ 

25 สมาคมการค้า
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ลำดับ ภาค พื้นท่ีดำเนินงาน ธุรกิจเป้าหมาย จำนวน
ทุน (ราย) 

หน่วยร่วมดำเนินงาน 

ธุรกิจการเกษตร 
เกษตรกร 

ซอฟแวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NESBIA) 

อุดรธานี ธุรกิจการค้าและบริการ 
ธุรกิจ E-commerce 
ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจการเกษตร 
เกษตรกร 

75 สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี 

25 สมาคมการค้า
ซอฟแวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NESBIA) 

6 ทั่วประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเกษตรทั่วประเทศ 

ธุรกิจเกษตร /เกษตรกร
(พืชไร่/พืชสวน/ปศุสัตว์) 

100 สถาบันอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตร สภา
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

100 บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

400 สมาคมโรงสีข้าว
สุพรรณบุรี 

7 ทั่วประเทศ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุมทั่ว
ประเทศ 

วิสาหกิจชุมชน 50 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) 

หมายเหตุ: * ตามแผนการดำเนินงานคาดว่าจะมีการเริ่มดำเนินงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
            ** ระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าจำนวนทุนที่จัดสรรจะครบจำนวน 
 

5. ลักษณะโครงการท่ีมสีิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน ในลักษณะการอุดหนุน ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับหรือเป็นไป

เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือแผนงานโครงการของสำนักงานฯ 
โดยลักษณะโครงการที่ให้การอุดหนุนจะต้องมีลักษณะโครงการที่ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน มีการประยุกต์ใช้
ดิจิทัลในกลุ่ม Software/Smart Devices/Digital Services เพื่อยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการภายในของ
ธุรกิจ หรือ Operation Backbones อาทิ การบริหารจัดการองค์กรและบคุลากร การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 
การบริหารจัดการโครงการ การบริหารลูกค้าและการขาย การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง การบริหารทรัพยากร 
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หรือการบริหารจัดการภายในอื่น ที่จะส่งผลกระทบให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขายหรือผล
กำไร ได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ทั้งนี้ สำนักงานได้กำหนดกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนี ้ 

5.1 ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
5.2 ระบบ Customer Relationship Management (CRM) 
5.3 ระบบ Manufacturing Resource Planning (MRP) 
5.4 ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) 
5.5 ระบบ Organize Management (OM) 
5.6 ระบบ Human Resource Management (HRM) 
5.7 ระบบ Supply Chain Management (SCM) 
5.8 ระบบ Finance Resource Management (FRM) 
5.9 ระบบ Specific Business Management (SBM) หรือ 
5.10 ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
ทั้งนีส้ำนักงานฯ และหน่วยร่วมดำเนินงานไดด้ำเนินการรับสมัครและประกาศรายช่ือผู้ขายและผู้ให้บริการที่มี

ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ depa mini 
Transformation Voucher ประจำปี 2563 และได้ประกาศรายช่ือแพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการฯ* บน
เว็บไซต์ www.depa.or.th/smedigitalcoupon (แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ) โดยจัดแบ่งแพ็กเกจตาม
ความต้องการในการบริหารจัดการภายในของ SME ดังนี้ 

• CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า) 

• ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน) 

• ACC (ระบบบญัชี การเงนิ) 

• HRM (ระบบบรหิารจัดการบุคคล) 

• POS (ระบบขายหน้าร้าน) 

• E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน)์ 

• Logistic (ระบบขนสง่) 

• Smart Farming (ระบบบรหิารจัดการฟารม์) 
หมายเหต:ุ * รายช่ือ Digital Provider จะมีการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาโครงการ 
 

http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
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ภาพประกอบ 1: ประกาศรายช่ือแพ็กเกจและผู้ใหบ้ริการดิจทิัลในโครงการ depa mini-Transformation Voucher 

ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th/smedigitalcoupon  
 

6. รูปแบบและค่าใช้จ่ายท่ีโครงการสนับสนุน 

โครงการมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่ อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 
Transformation Voucher) สนับสนุนทุนรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) ในสัดส่วน 100% แต่อยู่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  ในรูปแบบการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือผู้ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดำเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนำส่งหลักฐานใบเสร็จการ
ชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับหน่วยร่วมดำเนินงานตามที่ระบุในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจ โดยเป็นการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม* ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้วัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ค่าใช้จ่ายท่ีโครงการสนับสนุน: 
1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2) ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
3) ค่าครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยคิดเป็น

สัดส่วนไม่เกิน 50% ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ และไม่เกิน 50% ของมูลค่าที่ขอรับการสนับสนุนใน
โครงการ 

 

http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
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ค่าใช้จ่ายท่ีไม่อยู่ในเง่ือนไขการสนับสนุนของโครงการ อาทิ 
1) ค่าบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) 
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการปรับปรุงระบบ (Implementation & Customization) 
3) ค่าครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จำเป็นกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4) ค่าซื้อหรือเช่าใช้บริการทางดิจิทัล ที่นอกเหนือไปจากแพ็กเกจและรายช่ือที่สำนักงานประกาศฯ 

ทั้งนี้สำนักงานฯ และหน่วยร่วมดำเนินงาน ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามวัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขของโครงการเท่านั้น และดุลยพินิจของสำนักงานฯ และหน่วยร่วมดำเนินงานภายใตห้ลักเกณฑ์ของโครงการถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

 

7. เง่ือนไขและหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุน 
7.1 ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผู้ขายและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ใน

โครงการ และหน่วยร่วมดำเนินงานต้องมีความเข้าใจหลกัเกณฑ์การสนับสนุนตาม “มาตรการคูปองดิจิทลั
เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” ตาม
ประกาศของสำนักงานฯ เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรืการ
อุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

7.2 ผู้ป ระกอบการ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน  ยินยอมในเงื่อนไขการเบิ กจ่ ายในลักษณะ 
Reimbursement และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นส่วนเกินจากเกณฑ์การสนับสนุนที่
สำนักงานกำหนดไว้ รวมถึงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดข้ึนจากค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนใน
โครงการ 

7.3 ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ขอรบัการส่งเสริมและสนับสนุน ต้องยินยอมให้สำนักงานนำข้อมูลบางส่วน
ที่เป็นผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบให้
อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อตกลงก่อนการดำเนินโครงการ 

7.4 ค่าใช้จ่ายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในโครงการ ต้องเป็นการประยุกต์ใช้จากผู้ผลิต/
ให้บริการดิจิทัล ที่ถูกประกาศให้เป็นผูข้ายและผู้ให้บริการภายใต้โครงการ depa mini Transformation 
Voucher ประจำปี 2563 เท่านั้น 

7.5 ผู้ประกอบการ SME ที่ เคยได้รับการสนับสนุนโครงการ depa minI Transformation Voucher ใน
โครงการหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงค่าใช่จ่ายในการต่อยอดการพัฒนาจากระบบหรือ Solution ที่เคยได้รับการ
สนับสนุนไปแล้ว โดยสำนักงานและหน่วยร่วมดำเนินการจะทำการตรวจสอบจากรายช่ือของ SME ที่
ไดร้ับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่ผ่านมา หากพบว่ามีความซ้ำซ้อน สำนักงานฯ มีสิทธิจะเพิก
ถอนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ 
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7.6 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงานตาม
มาตรการนี้ จะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้  1) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน 2) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
3) พนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 

 
 

8. คุณสมบัติ SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
8.1 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และ

กิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2543 

8.2 เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตรอยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดย
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 

8.3 บคุคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับ
กระทรวงพาณิชย์ 

8.4 เกษตรกรผู้ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ 
8.5 วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในท้องถ่ินหรือชุมชนหรือกิจกรรมการให้บริการ

เช่ือมโยงการท่องเที่ยวในท้องถ่ินหรือชุมชนซึ่งมีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนข้ึนไปรวมตัวกันประกอบ
กิจการเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง ของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน 

8.6 ต้องเป็นสมาชิกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (depa Member) สมัครที่ http://member.depa.or.th   
8.7 มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์

โครงการ  
8.8 ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหวางการยื่นขอเสนอโครงการจนถึง

พิจารณาโครงการ เวนแตทุนนั้นเปนคาใชจายที่ไมซ้ำซอนกับคาใชจายที่ขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น 

8.9 ไมเปนบุคคลลมละลายตามคําพิพากษาในคดแีพง หรือผูตองโทษในคดีอาญา 

http://member.depa.or.th/
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ตาราง 1: เกณฑ์การจัดขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ประเภท ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

จำนวน (คน) สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

จำนวน (คน) สินทรัพย์ถาวร  
(ล้านบาท) 

กิจกรรมผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50-200 เกินกว่า 50-200 
กิจกรรมให้บริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50-200 เกินกว่า 50-200 
กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 25-50 เกินกว่า 25-50 
กิจการค้าปลกี ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 เกินกว่า 15-30 เกินกว่า 15-30 

หมายเหตุ: นิยามวิสาหกิจ SMEs ตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2545 พิจารณาจากจำนวนการจ้างงานหรือจำนวนสินทรัพย์ 

9. ขั้นตอนการรับสมัครและการเบิกจ่ายโนโครงการ 

 
ภาพประกอบ 2: ข้ันตอนขอรับการสนับสนุนและเบกิจ่ายในโครงการ 
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10. เอกสารการสมัครเพ่ือขอรับการสนับสนุนในโครงการ   

• สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ/สำเนาทะเบียนทางการค้า 

• สำเนาหนงัสือหรือเอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร) 

• สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร) 

• สำเนาพร้อมรับรองใบเสรจ็ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดจิิทลั 

• สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรบัเงินโอนสนับสนุน 

• ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัล  
หมายเหตุ: SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนต้องลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับพร้อม
ประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดำเนินงานในพื้นที่ตั้งของ
ธุรกิจ ตามรายละเอียดการติดต่อหน่วยร่วมดำเนินงาน ในข้อที่ 13 (หน้า 15) 
 

ข้อแนะนำ: 
SMEs/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากโครงการ ควรตรวจสอบจำนวนทุนสนับสนุน
คงเหลือกับหน่วยรว่มดำเนินงานในพืน้ทีก่่อนการซื้อขายและส่งเอกสาร เนื่องจากทุนสนับสนุนมีการจัดสรรใน
จำนวนจำกัด และเป็นลักษณะ First come, First serve โดยโครงการจะปิดการรับสมัครทันทีเมื่อมีจำนวน 
ผู้ได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวนที่ได้จัดสรรในแต่ละพื้นที่แล้ว 

 

11. การติดตามประเมินผลโครงการ 
11.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธินัดหมายขอเข้าเยี่ยมชมหรือสัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้บริหารของกิจการ เพื่อติดตาม

ประเมินผลโครงการในระหว่างดำเนินการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 
11.2 ผู้รับทุนจะต้องจดัทำและจัดสง่แบบประเมินผลและแนบรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่สำนักงานได้กำหนดไว้

ภายหลังสิ้นสุดโครงการ หรือเมื่อสำนักงานฯ ร้องขอ 

12. การยกเลิกหรือระงับการให้เงินสนับสนุน 
 สำนักงานมีสิทธิที่จะยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนได้ หาก
พบว่าผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือทำผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 
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13. รายละเอียดติดต่อหน่วยร่วมดำเนินงานท่ัวประเทศ ประจำปี 2563 

ภาค พื้นท่ีดำเนินงาน หน่วยร่วมดำเนินงาน รายละเอียดการติดต่อ 
ภาคกลาง  
 

นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง กรุงเทพมหานคร 
ปราจีนบุรี สระแก้ว 
นครนายก สมุทรปราการ 
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม 

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

คุณวันวิสา แก้วกันทะ หรือ 
คุณปฐมพร จิตสอาดกุล 
โทร. 0-2345-1072 
e-mail: icti.office@gmail.com 

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย คุณอิศเรศ ประจิตต์มุทิตา 
โทร. 082-799-8969 
e-mail: isseret@thaiprogrammer.org 

ภาคเหนือ เห นือตอนบน  : เชีย งราย 
เชียงใหม่ น่าน ลำปาง 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ 

คุณนิภาวดี นิรัติศยวานิช 
โทร. 081-992-0417 
e-mail: ftichiangmai@gmail.com 
 

เหนือตอนล่าง : พิษณุโลก 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 

ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
ตราด จันทบุรี 

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี คุณสรัลรัตน์ สัตย์ซ่ือ 
โทร. 089-831-4779 
e-mail: 
chantaburi_chamber@yahoo.com 

*อยู่ระหว่างพิจารณาหน่วยร่วม
ดำเนินการ 

 

ภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณจักรกฤษณ์ หม่ันวิชา 
โทร. 084-198-5480 
e-mail: jakkrit@hu.ac.th 

 นครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

คุณธนัฏฐา คงทอง 
โทร. 086-478-1737 
e-mail: 
nakhonsichamber@hotmail.com 

 กระบี่ ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 

คุณสิริพร สะใบนาง 
โทร. 076-610-365 
e-mail: info@phukettourist.com 

 สุราษฎ์ธานี พังงา ยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา คุณอัจฉรา ธรรมธร 
โทร. 095-421-7773 
e-mail: fti.phangnga@gmail.com 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุบลราชธานี *อยู่ระหว่างพิจารณาหน่วยร่วม
ดำเนินการ 

 

สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาค

คุณสุวภัทร วิงชุน 
โทร. 043-236-239 

mailto:icti.office@gmail.com
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ภาค พื้นท่ีดำเนินงาน หน่วยร่วมดำเนินงาน รายละเอียดการติดต่อ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) e-mail: wingchun696@gmail.com 

อุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุดรธานี 

 

สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) 

คุณสุวภัทร วิงชุน 
โทร. 043-236-239 
e-mail: wingchun696@gmail.com 

ทั่วประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเกษตรทั่วประเทศ 

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตร สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

คุณรดามณี นพสิทธ์ิ 
โทร. 086-827-9058 
e-mail: iai.earlystage@gmail.com 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คุณสุณี บุญเทวี 
โทร. 09-8264-0088 
e-mail: suneeb@tot.co.th 

สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี นางสาววจี ระโหฐาน  
โทร 092-2719654   
e-mail: 
suphanricemills@hotmail.com 

ทั่วประเทศ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุมทั่ว
ประเทศ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

คุณวิภากร สัตย์ซ่ือ 
โทร 089-7441588 
e-mail: Puibaac48@gmail.com 

หมายเหตุ: *ตามแผนการดำเนินงานคาดว่าจะได้หน่วยร่วมดำเนินการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

 

14. รายละเอียดติดต่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสำนักงานสาขา 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) 
80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
Tel : 0-2026-2333 
Email : transform@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนบน 
ช้ัน 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
Tel : 0-7637-9111 
Email : dso-us@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนลา่ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง)  
ห้อง Innovation Hub ช้ัน1 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

mailto:suneeb@tot.co.th
suphanricemills@hotmail.com
https://www.depa.or.th/th/Puibaac48@gmail.com
mailto:transform@depa.or.th
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Tel : 08-2258-8599 
Email : dso-ls@depa.or.th 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน 
เลขที่ 158 ถนนทุง่โฮเตล็ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 50000 
Tel : 0-5324-7282 
Email : dnr-un@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนลา่ง 
อาคารเอกาทศรถ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ต.ท่าโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
Tel : 08-6431-2165 
Email : dnr-ln@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออก 
ช้ัน 1 อาคาร Visionarium อทุยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุี 
20230 
Tel : 0-2026-2333 ต่อ 6402-6405 
Email : dce-er@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนกลาง 
อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ช้ัน 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 
40000 
Tel : 0-4327-1700-2 
Email : dne-cn@depa.or.th 
 
สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนล่าง 
เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ช้ัน 3 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 34000 
Tel : 08-2700-6205 
Email : dne-ln@depa.or.th 

mailto:dso-ls@depa.or.th
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายคูปองดิจิทัลฯ 
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
ภาคผนวก 4 รายละเอียดมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 
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 ใบสมัครขอรับการสนับสนุน 
depa Mini Transformation Voucher 

รหัสใบสมัคร 
................./2563 

รหัสหนว่ยร่วม 
…EP-63-............... 

ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุน :   ผู้ประกอบการ SME   เกษตรกร   สหกรณ์การเกษตร   วิสาหกิจชุมชน/ชุมชนประเภทอ่ืนๆ  
พื้นท่ีต้ังกิจการ  :        ภาคกลาง    ภาคใต ้    ภาคอีสาน     ภาคเหนือ     ภาคตะวันออก  
ใบสมัครขอรับการสนับสนุน “depa Mini Transformation Voucher” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน/ชุมชนประเภทอ่ืนๆ สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างเหมาะสม ใบ
สมัครมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจ  ส่วนที่ 2 ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  ส่วน
ที่ 3 รายละเอียดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอรับการสนับสนุน 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
1.1 ข้อมูลของ SMEs/เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร /วิสาหกิจชุมชน,กลุม่ชุมชนประเภทอื่นๆ ผู้ขอรับการสนับสนุน  

(ผู้มีอำนาจลงนาม) 
ช่ือ-นามสกุล  

เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์  

ตำแหน่งในองค์กร  เบอร์มือถือ  

อีเมล์  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 

ช่ือนิติบุคคล/สถานประกอบการ/ชื่อสหกรณ์/ 
ชื่อไร่/ช่ือวิสาหกิจ 

 

ที่อยู่สถานประกอบการ/แปลงที่ดินเกษตรกรรม  

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่/เลขที่ขึ้นทะเบียนการค้า
และพาณิชย์/ทะเบียนเกษตรกร/ทะเบียนสหกรณ์/
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

 

วันที่จดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน  

จำนวนสมาชิกครัวเรือน (เฉพาะวิสาหกิจชุมชน,
ชุมชนประเภทอ่ืนๆ เท่าน้ัน) 

 เบอร์โทรศัพท์  

รหัสสมาชิก depa member   

1.3 ประเภทธุรกิจ 
    SMEs 

ร้านค้าและบริการ                                                  ร้านอาหาร 
ธุรกิจท่องเที่ยว                                                      วิสาหกิจชุมชน  
อ่ืนๆ                                             

    เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร 
              ธุรกิจการเกษตร/เกษตรกร  
                          พืช           ประมง           ปศุสตัว์         สนิค้าแปรรูป 

                
    โปรดระบุชนิดสินค้าเกษตร…………………………………………………………………………………………………….. 
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1.4 รายละเอียดธุรกิจ 
ปัญหาของธุรกิจ 
             
              
ผลท่ีคาดหวังจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
             
              

ส่วนท่ี 2 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ในธุรกิจของท่าน 
2.1 ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านต้องการปรับเปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

 CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)  
 ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)  
 ACC (ระบบบัญชี การเงิน) 
 HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล) 
 Booking Engine (ระบบบริหารจัดการการจอง) *เฉพาะ

วิสาหกิจชุมชน เท่าน้ัน 

 POS (ระบบขายหน้าร้าน) 
 E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์) 
 Logistic (ระบบขนส่ง) 
 Smart Farming (ระบบบริหารจัดการฟาร์ม) 
 Digital Tourism Platform (แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว) *เฉพาะ

วิสาหกิจชุมชน เท่าน้ัน 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีขอรับการสนับสนุน 

3.1 รายชื่อผู้ให้บรกิารดิจิทัล (Digital Provider) ท่ีใช้บริการ 
ช่ือบริษัท     เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ข้อมูลผู้ประสานงาน 
(เบอร์โทรและอีเมล์) 

 รหัสขึ้นทะเบียน 
(Digital Provider) 

 

ช่ือสินค้า/บริการ ที่เลือกใช้  
(Product item) 

 ราคา  

3.2 เอกสารประกอบ 
- สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ  
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร) 
- เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร) 
- เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงาน

ราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอ่ืนๆ) 
- สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซ้ือ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล 
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน 
- ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลงัใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  

3.3 ส่วนคำรับรอง 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
โครงการในการตรวจสอบและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม หาก
ภายหลังปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ ยกเลิก การเข้าร่วมโครงการ 
3.4 ส่วนการรับรอง 

ส่วนผู้ขอรับการสนับสนุน 
 

 
ลงช่ือ.....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม 
          (..........................................................)                                          
ตำแหน่ง........................................................................................                                                        
วัน/เดือน/ปี...................................................................................     
 

ส่วน Digital Provider ท่ีให้บริการ 
 

 
ลงช่ือ....................................................................ผู้มีอำนาจลงนาม 
         (...........................................................)                     
ตำแหน่ง........................................................................................     
วัน/เดือน/ปี...................................................................................    

ประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) ประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 2 ตัวอย่างใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายคูปองดิจิทัลฯ 



1. กรณีทั่วไป

คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher) 

ประจำปี 2563 ครั้งท่ี 1 
***สำหรับ SME/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน*** 



2. กรณียอดรวมเกิน 10,000 บาท

คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher) 

ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 
***ส าหรับ SME/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน*** 



3. กรณีมีค่าใช้จ่าย Hardware/ครุภณัฑ์

คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher) 

ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 
***ส าหรับ SME/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน*** 



4. กรณีมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการสนบัสนุน

คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher) 

ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1 
***ส าหรับ SME/เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน*** 
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ภาคผนวก 3 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสำหรับเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

 

  

  บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ (กรมประมง)   ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ ์

 

  

สมุดทะเบยีนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร)  หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบยีนวิสาหกิจชุมชน 



 

แบบทะเบียนเกษตรกร (กรมปศสุัตว์) 

 

 

ใบรับรองการขึน้ทะเบียนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 



 

ใบรายงานผลการขึ้นทะเบยีนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

หนงัสือรับรองเกษตรกร 
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ภาคผนวก 4 รายละเอียดมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 

 






























