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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของชุมชนในชนบท ตลอดจนการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงได้กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เพื่อช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท สำนักงานฯ จึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ
ของชุมชน และ/หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลกับชุมชนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการใช้ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ใน 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

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

2. ความหมาย 

ชุมชน หมายถึง มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกนั 
  วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆที่ดำเนินการโดยคณะ

บุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้
และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน 

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

3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ ให้แก่ธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกจิอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การบริหาร การเงิน และการตลาด นำไปสู่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจชุมชน 

3.2 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจชุมชน ทั้งภาคการเกษตร การผลิต 

และการบรกิาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา

ไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวงกว้าง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

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

5. พื้นที่เป้าหมาย 

ภาคกลาง   จังหวัดอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด   จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ 
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
 

6. คุณสมบัติของผู้ทีข่อรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรบัการส่งเสริมและสนับสนนุจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

6.1 ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่จัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะหรือ พรบ.
เฉพาะที่มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน หรอืสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงาน
รัฐ องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 20 หลังคาเรือน
ขึ้นไป รวมตัวกัน 

6.2 ผู้มีสิทธิตาม (6.1) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
6.2.1 ต้องขึน้ทะเบียนสมาชิกกับสำนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  

 ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ส่งเสริมและสนับสนนุ เป็นกรณไีป 

6.2.2 กรณีเป็นองค์การเอกชน จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน 
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7 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุน 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพการผลิต และการบริหารจัดการ ให้แก่ธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร การเงิน และการตลาด นำไปสู่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจชุมชน ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจชุมชน ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนนิธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิง
ธุรกจิในรูปแบบใหมใ่นระยะยาว ได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวงกว้าง สำนักงานจึงมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน
ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ต่อโครงการ เพื่อดำเนินประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน
ด้านต่างๆต่อไปนี้ 
  พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อยุธยา สุพรรณบุรี  นนทบุรี  ปทุมธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์) 
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พื้นทีภ่าคใต้ชายแดน (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) 
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2. แนวทางการสมัคร และพิจารณาโครงการ 

 ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคณุสมบัติครบถว้นตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการเข้า

รับการพิจารณาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน ให้จัดทำข้อเสนอ

โครงการและเอกสารประกอบซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่สำนักงานฯให้แก่สำนักงาน  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทาง วิธีการดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

1. ลงทะเบียนในระบบ
สม าชิ ก  depa แ ล ะ 
ร ะ บ บ  depa 
provider 

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

• ผู้ ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการ ต้องได้รับการรับรอง
จากสำนักงานผ่านระบบ depa provider  

• กรณีที ่โครงการใดเสนอขอประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด ิจ ิท ัลที ่ไม ่ได ้ร ับการรับรองระบบ depa 
provider ของสำนักงาน ให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลรายนั้นๆ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ 
depa provider เพื่ อ ขอ รับ ก ารพิ จ ารณ ารับ รองจ าก

1) เอกสารประกอบการสมัคร
สมาชิก (depa member) /
ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
ผู้ประกอบการดิจิทัล (depa 
provider) ต ามที่ ส ำนั กงาน
กำหนดในระบบ 

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

ส ำ นั ก ง า น  โ ด ย ส า ม า ร ถ ยื่ น ค ว า ม จ ำ น ง ผ่ า น
http://www.depa.or.th/th/funds/transformation/pr
ovider  และต้องได้รับผลการอนุมัติก่อนวันพิจารณาของ
คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ  

2. จั ด ท ำ ข้ อ เ ส น อ
โครงการ 

• ให้ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 6 ดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการ
สมัคร แบบฟอร์มหนังสือนำส่งใบสมัคร รายการเอกสารแนบ 
และแนวทางการสมั ค รจาก เว็ ป ไซต์ ของสำนั ก งาน 
www.depa.or.th  

• ให้ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ
ค รบถ้ วนตามข้อ  6 จั ดท ำข้ อ เสนอโครงการ  โดยมี
รายละเอียดของข้อเสนอโครงการครบถ้วนตามที่กำหนดใน
แบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ และเอกสารนำเสนอโครงการ 
(powerpoint) 

• ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด 
สามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อม เอกสารการสมัคร (ฉบับ
จริง) ทางไปรษณีย์ โดยมีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามพื้นที่การ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

พื้นที่ภาคกลาง(อยุธยา สุพรรณบุรี  นนทบุรี  และ
ปทุมธานี) นำส่งที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 
๘๐ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว ๔ ถ.ลาดพร้าว แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ 
๒๓๓๓  และส่งสำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dcd@depa.or.th 

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัด
ร้อยเอ็ด) นำส่งที่อยู่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา
ภาคอีสานตอนกลาง อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น ๒ เลขที่ 
๑๑ ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๒ ๑๓๔ ๑๓๓๐  และส่ง
สำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ  

• ใบสมัครขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุน (แบบฟอร์ม RA-01) 

• แผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน 

• เอกสารนำเสนอโครงการใน
รูปแบบ powerpoint  

• หลักฐานการสมัครสมาชิกของ
สำนักงาน 

• ห ลั ก ฐ าน การขึ้ น เบี ย น ผู้
ให้บริการเทคโนโลยีดิ จิทั ล 
(depa provider) 

• หลักฐานการขึ้นทะเบียนกลุ่ม/
การรวมกลุ่ม 

• รายชื่อสมาชิกในชุมชน/กลุ่ม 
พร้อมทั้ งรายงานการประชุม
กลุ่มที่แสดงถึงความต้องการ
ร่ ว ม ใน ก า รป ระ ยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ในชุมชน 

http://www.depa.or.th/
mailto:dcd@depa.or.th
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dne-cn@depa.or.th 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัด

นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์) นำส่งที่อยู่ สำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนล่าง ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น ๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจ
ระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท์ 
๐๙๑ ๔๐๓ ๙๓๙๓  และส่งสำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dne-ln@depa.or.th 

พื้ นที่ ภาคใต้ชายแดน  (สงขลา ปัตตานี  ยะลา 
นราธิวาส สตูล) นำส่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา
ภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC เลขที่ ๑๕ 
ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย ๗ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์  ๐๙๓ ๖๒๔ ๘๓๒๘ และ ๐๘๒ ๒๕๘ 
๘๕๙๙ และส่งสำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dos-ls@depa.or.th 

 
โดยให้ สแกนเอกสารที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุก

หน้า และส่งอีเมล์มาที่ depafund@depa.or.th พร้อมทั้งส่ง
สำเนา(cc.) ถึง dcd@depa.or.th โดยกำหนดชื ่อ เรื ่องว ่า 
“ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนจาก depa” 
หมายเหตุ 
❖ ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารฉบับจริงที่ทุกหน้า 

ข้อเสนอโครงการที่ไม่มีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ ถือ
ว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา 

mailto:dne-cn@depa.or.th
mailto:dne-ln@depa.or.th
mailto:dos-ls@depa.or.th
mailto:depafund@depa.or.th
mailto:dcd@depa.or.th
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3. ฝ่ า ย ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุ ม ช น  แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประจำสำนักงานสาขา
ฯ   ต ร ว จ ส อ บ
คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ คั ด
ก ร อ ง ข้ อ เ ส น อ
โครงการเบื้องต้น 

• ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และผู้รับผิดชอบ
โครงการประจำสำนักงานสาขาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครและคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น โดยพิจารณา
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ความสมบูรณ์และครบถ้วน
ของเอกสารสมัคร เอกสารข้อเสนอโครงการ และเอกสาร
ประกอบ 

หมายเหตุ  
❖ กรณีที่คณะทำงานคัดกรอง แจ้งให้ผู ้ยื่นข้อเสนอโครงการ

จัดส ่งเอกสารเพิ ่มเต ิมหรือเช ิญ ให ้ข ้อม ูลเพิ ่มเต ิม ผู ้ยื ่น
ข้อเสนอโครงการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่ได้รับแจ้งหรือ
ให้ข้อแก่คณะทำงานฯ ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าข้อเสนอ
โครงการขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการพิจารณาคัดกรอง 

 

4. คณ ะผู้ ท รงคุณ วุฒิ
พิ จ า รณ าคั ด เลื อ ก
ชุมชนเพื่ อขอรับทุน
การส่งเสริมสนับสนุน
ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทั ลใน
พื้นที่จังหวัด พิจารณา
ความเหมาะสมของ
ชุมชนผู้เสนอโครงการ 
 

• โครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น เข้านำเสนอข้อมูลต่อ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพื่อขอรับทุนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นความเหมาะสมของชุมชนและ
ความเหมาะสมโครงการ โดยให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้นำเสนอ
ข้อมูลปัญหา ความต้องการ และความพร้อมของชุมชนต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa provider) เป็นผู้ให้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

• หมายเหตุ  
❖ กรณี ที่ไม่สามารถแต่งตั้งหรือจัดประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาคัดเลือกชุมชนเพื่อขอรับทุนการส่งเสริมสนับสนุน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่จังหวัด… ได้ให้จัด
ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
ชุมชนผู้เสนอโครงการ แทนคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
คัดเลือกชุมชนเพื่อขอรับทุนการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่จังหวัด… 
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❖ ชุมชนที่ไม่มานำเสนอข้อมูลตามที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่า
ชุมชนนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
(ชุมชนสามารถแจ้งขอเลื่อนการนำเสนอได้ 1 ครั้ง) 

5. คณะทำงานคัดกรอง
ข้ อ เส น อ โค ร งก า ร
พจิารณาโครงการ 

• คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
เทคโนโลยี งบประมาณ ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

 

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

• คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ นำเสนอโครงการที่ผ่านการ
คัดกรองจากคณะทำงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 

• สำนักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้แก่
โครงการที่ผ่านการพิจารณาทราบ ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
กำหนด 

• ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริม
และสนับสนนุถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

7. ก า ร ล ง น า ม
สัญญา/MOA  

• โครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ จะต้อง
ดำเนินการลงนามสัญญา/MOA ร่วมกับสำนักงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากมาตรการ  

หมายเหตุ 
❖ กรณีที่โครงการใดไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบสามารถทำหนังสือ
ถึงสำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาลงนามสัญญาออกไปได้ โดย 
สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆไปตามความ
เหมาะสม 

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่
เกิน 6 เดือน (ถ้ามี) 

2. ภพ.20 (ถ้ามี) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มี

อำนาจลงนาม  
4. หนังสือมอบอำนาจและสำเนา

บัตรประชาชนของผู้ รับมอบ
อำนาจ (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการควรศึกษารายละเอียดของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในชนบท และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ให้ชัดเจนก่อนยื่นเอกสารสมัคร 
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3. แนวทางขั้นตอนการพิจารณา  

 การพิจารณาคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชน เข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชน จำนวนงบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อ

โครงการ ได้กำหนดเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกชุมชน/วิสาหกิจชุมชนออกเปน็ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1:  พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากคุณสมบัติของผู้สมัคร และความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
เอกสารการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร โดยเลขานุการคณะทำงานย่อยคณะคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2:  พิจารณาความเหมาะสมของชุมชนผู้เสนอโครงการ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการ
ดำเนินการประยุกตใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อย่างยั่งยนื และความคุ้มค่าในการลงทุน  
โดยการนำเสนอข้อมูลจากผู้แทนของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล ต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพ่ือขอรับทุนการส่งเสริม
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพ้ืนที่จังหวัด (กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งหรือ
จัดประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกชุมชนเพื่อขอรับทุนการส่ง เสริม
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่จังหวัด… ได้ให้ฝ่ายส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนจัดประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ส่วนกลางเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชุมชนผู้ เสนอโครงการ แทนคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกชุมชนระดับจังหวัด) 

ขั้นตอนที่ 3:  พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือก
โครงการส่วนกลาง จากการพิจารณาเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบ เพื่อปรับ
งบประมาณ และเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานโครงการและ
เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน โดยคณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4:  พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมอนุการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน โดยพิจารณา

จากเอกสารโครงการ และเอกสารประกอบ ที่ผ่านการคัดกรองจากคณะทำงานคัดกรองข้อเสนอ

โครงการ  

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมอนุการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

ผู้เข้าสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดก็ตาม 
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4. เอกสารประกอบการสมัคร 

กรณีชุมชนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือการขึน้ทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมายกำหนด 
2) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน พร้อมสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน 
3) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
4) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสำเนามติที่

ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการสง่เสริมและสนบัสนุนจากโครงการนี้ 
5) เอกสารอ่ืนๆที่สำนักงานร้องขอ (ถ้ามี) 

กรณีสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ องค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
2) แบบสำเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียบหรือพระราชบัญญัติการจัดตั้งหรอืเอกสารรับรองการจัดตั้งนิติ

บุคคล ที่มีอายไุม่เกิน 90 วัน 
3) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน หรือการขึ้นทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมายกำหนด 
4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน พร้อมสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน 
5) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
6) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสำเนามติที่

ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการสง่เสริมและสนบัสนุนจากโครงการนี้ 
7) เอกสารอ่ืนๆที่สำนักงานร้องขอ (ถ้ามี) 

5. งบประมาณ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 

 โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) ต่อโครงการ โดยมีหมวดการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รายการ หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 

- ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล (เฉพาะเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเทา่นัน้) 

มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ - รายการวัสดุ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเทคโนโลยี ที่จะขอรับ
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รายการ หมายเหตุ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้โครงการจะต้องเป็นรายการ

ที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้เท่านั้น  
โดยให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
มูลค่าวัสดุและอุปกรณ์รายการนั้นๆ 

- มูลค่าสูงสุดเมื่อรวมกับค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของโครงการ 

- ค่าครุภัณฑ์ ค่าเคร่ืองจักร ที่เก่ียวข้องหรือมีความ
จำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล  

- ให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่า
ครุภัณฑ์รายการนั้นๆ และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้โครงการจะต้องเป็นรายการที่
ระบุไว้ในส่วนท้ายของเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้เท่านั้น 

- มูลค่าสูงสุดเมื่อรวมกับค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของโครงการ  

- ค่าเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทซอร์ฟแวร์ 
แอพพลิเคชั่น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิตอลคอน
เทนส์  

- ให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
ซอร์ฟแวร์ แอพพลิเคชั่น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิตอลคอน
เทนส์ ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนรายการนั้นๆ มูลค่า
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท  
 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของซอร์ฟแวร์ แอพพลิเคชั่น ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และดิจิตอลคอนเทนส์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในส่วนท้ายของเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้เท่านั้น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในพื้นที ่  
- ค่าเดินทาง และคา่ที่พัก เพื่อติดตั้งเทคโนโลย ี
- ค่าเดินทาง และคา่ที่พัก เพื่อการดูแลรักษา

เทคโนโลย ี
- ค่าเดนิทาง ค่าที่พัก เพื่อการฝึกอบรมการใช้งาน

เทคโนโลยีให้ชุมชน 

มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อโครงการ  
* พิจารณาจากระยะทางการเดินทางของ depa provider และ
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าบรหิารจัดการ  
ค่าบริหารจัดการ อัตราร้อยละ 15 ของจำนวน
งบประมาณทีไ่ด้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ 

ให้เฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับการสง่เสรมิและสนบัสนุนงบประมาณ
เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ 
หน่วยงานรัฐ องค์การเอกชน รัฐวิสาหกจิ  
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หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลทีเ่ป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร สำนักงานจะให้การเบิกจ่ายเมื่อผู้

ทีไ่ด้รับการอุดหนุนแสดงรายการใบแจ้งหนีต้ามรายการค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว 
2) กรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ หน่วยงานรัฐ องค์การ

เอกชน รัฐวิสาหกิจ สำนกังานจะสนบัสนนุงบประมาณเพือ่เป็นค่าบริหารจัดการให้เพิม่เติมในอตัรา ร้อยละ 15 ของจำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ   

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

4) ชุมชน 1 ชุมชน สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัในโครงการต่างๆ ได้ไม่เกิน 
1 โครงการ 

5) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ราย สามารถให้บริการในโครงการต่างๆ ได้ไม่เกิน 3 โครงการ หรือตามมติของ
คณะอนุกรรมการฯหรือสำนักงานกำหนด 

6) สำนักงานไม่สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่เกีย่วข้องเพื่อให้ได้มา
ซึง่ขอ้เสนอโครงการที่ส่งสมัครเข้ารับการพิจารณา 

6. การบริหารโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

(1) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องดำเนินการมาจัดทำสัญญาหsinvรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสำนักงาน  

(2) เมือ่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว จะต้องเร่งรดัการ
ดำเนินงานภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เร่ิมต้นโครงการ หากไม่สามารถดำเนินงานได้ ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้น
เป็นอันยกเลิก เวน้แต่จะได้รับการอนุมัตจิากสำนักงาน 

ระยะเวลาโครงการให้ถือวันที่ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันสิ้นสุด
โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 

(3) กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถดำเนินงานไดแ้ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
สามารถขอขยายระยะเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 45 วัน โดยทำเป็นหนังสือแจ้งสำนักงาน และให้สำนักงานรายงาน
คณะอนุกรรมการเพื่อทราบ 

(4) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก พบเหตุที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงานระยะเวลาดำเนินการ หรือจำนวน
เงนิของโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน หลังการดำเนินงานแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือ
การอุดหนุน แจ้งสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้งต้องทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานไม่น้อย
กว่า 30 วันกอ่นสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ/ผู้อำนวยการเป็นกรณีพิเศษ 

(5) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลติ และระยะเวลา ทั้งที่เพิม่และไม่เพิ่มวงเงิน ต้อง
ได้รับอนุมัติจากสำนักงานก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 
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(6) ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดทำรายงาน
สง่สำนักงาน เพือ่พิจารณารวบรวมข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด ดังนี้ 

6.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงนิตามทีต่กลงกับสำนักงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข ภายในวนัที่ 5 ของเดอืนถดัไป 

6.2 รายงานความคืบหน้า/ความก้าวหน้าของโครงการ 
6.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการ โดยจัดส่งให้สำนักงานภายในวันสิ้นสุดโครงการ

ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรอืบันทึกข้อตกลง (MOA) 
(7) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่จัดทำรายงานผลความคืบหน้าโครงการหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ (6) 

หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสำนักงานได้ให้สำนักงานสั่ง
ชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ตามความเหมาะสมจนกว่าผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะรายงาน
ผลหรือดำเนินการตามแผน ทั้งนี้ ให้สำนักงานรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบในโอกาสแรก และให้นำผลการดำเนินงาน
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการสนับสนุนเงินของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนในปีถัดไป 

การสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราวตามวรรแรก ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกินกำหนดส่งรายงานหรือวันที่ทราบการไม่ปฏิบัติการตามแผนหรือสัญญาหรือ
บันทึกข้อตกลง (MOA) โดยสำนักงานสามารถแนะนำให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) และเมื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้
สำนักงานพิจารณาสั่งยุติการชะลอและรายงานให้อนุกรรมการทราบ 

การสั่งยุติการชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการสั่งยุติการชะลอ 

(8) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการช่วยเหลือหรือการอุด
อุดหนุนจากสำนักงาน ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หรอืเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือ
บนัทึกข้อตกลง (MOA) 
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ภาคผนวก ก 
เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณ                           
ที่ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน 

 

 



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 17 

เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณที่ให้               
การส่งเสริมและสนับสนุน 

งบประมาณรวมต่อโครงการไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในแต่ละเทคโนโลยี มีแนวทางในการเลือกเทคโนโลยี และมูลค่าของ
เทคโนโลยีที่จะให้การสนับสนุนสูงสุดไม่เกินมูลค่า ดังนี้ 

ทั้งนี้ คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท และคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดของแต่ละรายการได้ 
และให้ถือว่ามติของคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุนถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 
 

o โดรนเพื่อการเกษตร 

  
 

วงเงนิสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ 
  

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  

  โดรนเพื่อการเกษตร  
บรรทุกนำ้บรรทุกรวมน้ำหนักเครือ่ง 

• สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 
50 ของมูลค่าโดรน โดยมูลค่า

• พิจารณาจากราคาจำหน่ายโดรนในตลาด 
ณ ปัจจุบัน 



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 18 

 
รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ไม่เกินกฏหมายกำหนด สูงสุดไม่เกิน 140,000 บาท 

• สนับสนุนแบตเตอร์รี่สำรอง
สงูสุดไม่เกิน จำนวน 2 ชุด  

• สนับสนุนอุปกรณ์ชาร์ตไฟไม่
เกิน 1 ชุด 

• ทั้งนี้  ราคาแบตเตอร์รี่สำรอง 
และอุ ป ก รณ์ ช าร์ ต ไฟ  เมื่ อ
รวมกันต้องมีมูลค่าไม่เกิน ร้อย
ละ 15 ของมูลค่าโดรน 

• น้ำหนัก โดรนรวมกับน้ ำหนักบรรทุก
ของเหลวจะต้องไม่เกินกว่าที่กฏหมาย
กำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

o สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm ) 

  
 

วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ 
 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

ค่าเทคโนโลย ี  
ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล Software และ 
application 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉ พ าะ เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก รรม ดิ จิ ทั ล 
Software และ application ที่ได้รับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรื อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

สนับสนุน กำหนด 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ตู้

คอนโทรลอัตโนมัต/ิกล่อง
คอนโทรลอัตโนมัต ิ

• สนับสนนุสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมทุกรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 30,000 
บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบั น  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อ เสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้วย บอร์ด IoT 
Relay Module โมดูลแปลงไฟ หน้าจอแสดงผล 
HDMI-Brpi สายแพ สายจั๊มเปอร์ ชุดสายคอนโทล 
สวิตช์ลูกศร เนมเพลท ไฟ LED แสดงสถานะ 
เทอมินอลต่อสายไฟ แม็กเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ป้องกันไฟกระชาก และโอเวอร์โหลดรีเรย์ ที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ/บอร์ด
คอนโทรล/กล่องคอนโทรล 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet สนบัสนุน
สูงสุดไม่เกิน 700 บาท/
เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุสูงสุด
ไม่เกิน 700 บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนบัสนนุสงูสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  
  
   
  

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ  
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นใน
อากาศ เซ็น เซอร์ตรวจวัด
อุณ หภู มิ ในดิน  เซ็ น เซอร์
ต ร ว จ วั ด ค ว าม ชื้ น ใน ดิ น 
เซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำ 
เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ วั ด ค่ า
ออกซิเจน เซ็นเซอร์ตรวจวัด
ค่ า ค า ร์ บ อ น  เซ็ น เซ อ ร์
ต ร ว จ วั ด ค่ า แ อ ม โม เนี ย 

1. สนับสนนุสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะ
รายการ 

2. มูลค่ารวมทุกรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 30,000 
บาท 

• โดยพิจารณาจากราคาจำหน่ายในตลาด  ณ 
ปัจจุบัน  

• กรณีติดตั้งในโรงเรือน อนุมัติจำนวนสูงสุด ไม่
เกิน 2 โรงเรือน หรือติดตั้งพื้นที่เกษตรแปลงเปิด 
อนุมัติจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 3 แปลง หรือติดตั้ง
ใน โรงเรือน  อนุมัติ จำนวนสู งสุด  ไม่ เกิน  1 
โรงเรือน และติดตั้งพื้นที่เกษตรแปลงเปิด อนุมัติ
จำนวนสูงสุด ไม่เกิน 1 แปลง 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความเข้ม
แสง เซ็น เซอร์ตรวจวัดค่ า
อ่ืนๆ วาล์วไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ปั๊ม
ผสมปุ๋ย ถังน้ำ ท่อ PVC ท่อ 
PE เทปน้ำหยด ข้อต่อท่อน้ำ 
และข้อต่ออ่ืนๆ หัวพ่นหมอก 
หัวน้ำหยด สปริงเกอร์ ระบบ
ดูดปุ๋ย อุปกรณ์ระบบน้ำอ่ืนๆ 

จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้อง
มีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น  ส าม า รถ เป ลี่ ย น แ ป ล งก รอ บ
งบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม  

ชุดสายคอนโทรล  เกตเวย์
ไว ไฟ  ร า ง ไฟ  ท่ อ ส าย ไฟ 
สายไฟ สายสัญญาณ บล็อค
ไฟ ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ
วัสดุการเดินระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

  โรงเรือน สนับสนนุสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่า และมูลค่าสูงสุด
ไม่เกิน 48,798 บาท 

 

หมายเหตุ กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

 
 

o โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

ค่าเทคโนโลยี (งบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) 
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 
 

ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล Software และ 
application 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉ พ าะ เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก รรม ดิ จิ ทั ล 
Software และ application ที่ได้รับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

 ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ตู้
คอนโทรลอัตโนมัต/ิกล่อง
คอนโทรลอัตโนมัต ิ

• สนับสนนุสูงสุดไม่เกินร้อย
ละ 50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน ไม่
เกิน 20,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

• ให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้วย บอร์ด IoT 
Relay Module โมดูลแปลงไฟ หน้าจอแสดงผล 
HDMI-Brpi สายแพ สายจั๊มเปอร์ ชุดสายคอนโทล 
สวิตช์ลูกศร เนมเพลท ไฟ LED แสดงสถานะ 
เทอมินอลต่อสายไฟ แม็กเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
ป้องกันไฟกระชาก และโอเวอร์โหลดรีเรย์ ที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ/บอร์ด
คอนโทรล/กล่องคอนโทรล 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet สนบัสนุน
สูงสุดไม่เกิน 700 บาท/
เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุสูงสุด
ไม่เกิน 700บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน  10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

  
  
  

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ,
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น , 
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความดัน
อากาศ , เซ็น เซอร์ตรวจวัด
แสง และเซ็นเซอร์อ่ืนๆ พัด
ลมระบายอากาศ ชุดเกตเวย์
ไว ไฟ  ร า ง ไฟ  ท่ อ ส าย ไฟ 
ส าย ไฟ  บ ล็ อก ไฟ  ระบ บ
ป้องกันความปลอดภัยเหตุไฟ
ก ร ะ ช า ก แ ล ะ ไ ฟ ต ก 
สายสัญญาณ ตู้เหล็ก ระบบ
โซล่าเซลล์ ชั้นตากของ  

1. สนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแต่ละรายการ 
2. มูลค่ารวมทุกรายการไม่สงูสดุ
ไม่เกิน ไม่เกิน 25,000 บาท 

• อนุมัตจิำนวนสูงสุด ไม่เกิน 1 โรง 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนนุพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้อง
มีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น  ส าม า รถ เป ลี่ ย น แ ป ล งก รอ บ
งบประมาณแต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม  

  โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมฐานราก 

สนับสนนุสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่า และมูลค่าสูงสุด
ไม่เกิน 86,250 บาท/โรง 

 

หมายเหตุ กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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o โรงเห็ดอัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

ค่าเทคโนโลยี (งบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท)  
ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยี และนวั ตกรรมดิ จิ ทั ล 
Software แ ล ะ  application ที่ ได้ รั บ ก า ร
รับรองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

 ระบบควบคุมอัตโนมัติ/บอรด์
คอนโทรล/กล่องคอนโทรล 

• สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมทุกรายการ
ไม่สูงสดุไม่เกิน ไม่เกิน 
30,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้วย บอร์ด 
IoT Relay Module โมดู ลแป ลงไฟ  หน้ า
จอแสดงผล HDMI-Brpi สายแพ สายจั๊มเปอร์ 
ชุดสายคอนโทล สวิตช์ลูกศร เนมเพลท ไฟ 
LED แสดงสถานะ เทอมินอลต่อสายไฟ แม็ก
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

เนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์ ป้องกันไฟกระชาก 
และโอเวอร์โหลดรีเรย์ ที่เป็นส่วนประกอบของ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ/บอร์ดคอนโทรล/
กล่องคอนโทรล 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  
  
   
  
  

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ,เซ็นเซอร์
ตรวจวัดความชืน้, เซ็นเซอร์ตรวจวัด
ความดันอากาศ, เซ็นเซอร์ตรวจวัด
แสง และเซ็นเซอร์อ่ืนๆ ท่อน้ำ, หัว
น้ำหยด, สปริงเกอร์, หัวพ่นหมอก, 
โซลินอยด์วาล์ว  ปั๊มนำ้, ปั๊มผสมปุ๋ย 
และวัสดุอื่นๆ 

1. สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวัสดุ
แต่ละรายการ 
2. มูลค่ารวมทุกรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 
30,000 บาท 

• อนุมัติจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 3 โรง 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคา
ที่สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น  ส าม า รถ
เปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณแต่ละรายการ
ได้ตามความเหมาะสม 
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o ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะอื่นๆ  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 

 จะต้องแสดงรายละเอียด และราคาของเทคโนโลยีอย่างชัดเจน เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพ าะ เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก รรม ดิ จิ ทั ล 
Software แ ล ะ  application ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
รับรองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่าน้ัน 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  ระบุรายการ 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่

เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แตล่ะ
รายการ  

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคา
ที่สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคา
วัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  แนบท้าย

  ระบุรายการ 
 ระบุรายการ 
  ระบุรายการ 
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กำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โค รงก ารฯ  ห รื อคณ ะอนุ ก รรม การ
พิจารณ าการส่ งเสริมและสนับสนุ น 
สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

 

กระบวนการผลิตอัจฉริยะ 
 

o ยกระดับการผลิตสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพ าะ เท ค โน โลยี แ ล ะน วั ต ก รรม ดิ จิ ทั ล 
Software และ application ที่ ได้รับการรับรอง
ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คั ด ก ร อ ง ข้ อ เส น อ โ ค ร ง ก า ร ฯ  ห รื อ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่ งเสริ มและ
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เงื่อนไขการสนับสนุน 

สนับสนุน กำหนด 
 ค่า Customize ระบบ Software, 

application และดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
ให้การสนับสนุนสงูสุดไม่
เกินรอ้ยละ 95 ของมูลค่า
ระบบ Software, 
application และดิจิทลั
แพลตฟอร์มโดยมีมูลค่า
รวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก 
จำนวน Module ที่ ใช้ งาน  และซอร์ฟแวร์
พื้นฐานที่นำมาพัฒนาเทคโนโลยี  และราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลย ี 
  
  
  

อุปกรณ์ IoT 1. ให้การสนับสนนุสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
มูลค่าครุภัณฑ์ วัสดุและ
อุปกรณ์เสริม
ประกอบการทำงานของ
เทคโนโลยี แตล่ะรายการ  

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
ส ำนั กงานกำหนดตามมติ ของคณะทำงาน
พิ จารณาคัดกรองข้ อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่ งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณ ะท ำงาน พิ จ ารณ าคั ด กรอ งข้ อ เสน อ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ส่งเสริมและสนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลง
กรอบงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความ
เหมาะสม 

หุ่นยนต์ทีช่่วยในการผลิต 
ระบุ
รายการ………………..………..…………….
. 
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o ยกระดับมาตรฐานสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพ าะ เท ค โน โล ยี แ ล ะน วั ต ก รรม ดิ จิ ทั ล 
Software แ ล ะ  application ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
รับรองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่าน้ัน 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนบัสนุน กำหนด 

 ค่าพัฒนาดิจิทัลคอนเทนส์ เช่น AR VR 
MR 3D  
ค่า Customize ระบบ Software, 
application และดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 95 ของมูลค่าดิจิทัล
คอนเทนส์ /ค่า Customize 
ระบบ Software, 
application และดิจิทลั
แพลตฟอร์ม ที่ขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน โดยมี
มลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก 
จำนวน Module ที่ ใช้ งาน และซอร์ฟแวร์
พื้นฐานที่นำมาพัฒนาเทคโนโลยี  และราคา
จำหน่ายในตลาด ณ  ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

คอมพิวเตอร์  1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แตล่ะ
รายการ  

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคา
ที่สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
ก ารส่ ง เส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น  ส าม า รถ
เปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณแต่ละรายการ
ได้ตามความเหมาะสม 

QR code printer/ reader 
ระบุรายการ………..……………..…………….. 
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การค้าและการบริการอัจฉริยะ 
 

o ยกระดับการค้าและการให้บริการ 

  
 

วงเงินสนบัสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา
แล้วเท่าน้ัน 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

 ค่า Customize ระบบ Software, 
application และดิจิทลั
แพลตฟอร์ม 

ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าระบบ 
Software, application 
และดิจิทลัแพลตฟอร์มโดยมี
มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก จำนวน 
Module ที่ ใช้งาน และซอร์ฟแวร์พื้นฐานที่นำมา
พัฒนาเทคโนโลยี  และราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงานกำหนดตามมติของ
คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
กำหนด 
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 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสู งสุ ดไม่ เกิน  10 เดือน /
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

คอมพิวเตอร์  1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แตล่ะ
รายการ  

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้องมี
มูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

QR code printer/ reader 
ระบุ
รายการ………..……………..…………….. 
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o ยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน และความปลอดภัยชุมชน 

 
 

 

วงเงนิสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
30,000 บาท 

• เฉพาะเทค โน โลยี และนวัตกรรมดิ จิทั ล 
Software และ  application ที่ ได้ รั บ ก าร
รับรองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเท่าน้ัน 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคา
ที่สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

 ค่า Customize ระบบ Software, 
application และดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าระบบ 
Software, application 
และดิจิทลัแพลตฟอร์มโดยมี
มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก 
จำนวน Module ที่ ใช้งาน และซอร์ฟแวร์
พื้นฐานที่นำมาพัฒนาเทคโนโลยี และราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนั บสนุ นสู งสุ ด ไม่ เกิน  10 
เดือน/โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

อุปกรณ์ตดิตามตัว tracking 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แตล่ะ
รายการ 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณา
จากราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน 
หรือราคาที่สำนักงานกำหนดตามมติของ
คณะทำงานพิ จารณาคัดกรองข้อเสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสรมิและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคา
วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  แนบท้าย
กำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่ ง เส ริมและสนั บสนุ น  สามารถ
เปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณแต่ละ
รายการได้ตามความเหมาะสม 

อุปกรณ์ WIFI 
อุปกรณ์ Counting   
กล้อง CCTV / WiFi Camera /Face 
recognition   
ระบุรายการ……………….………..…………….. 
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o ยกระดับการสื่อสารและการตลาด 

  
 

วงเงินสนับสนนุสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  Digital Content  ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่
เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
ดิจิทัลคอนเทนส์ ทีข่อรับ
การส่งเสริมและสนับสนุน 
โดยมมีูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 
700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 700
บาท/เดือน 

ระยะเวลาสนบัสนนุสงูสุดไม่เกิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
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  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

  
  
  

ระบุรายการ……………….……..…………….. 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แตล่ะ
รายการ 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงาน
พิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณ ะทำงานพิ จารณ าคัดกรองข้ อ เสนอ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ส่งเสริมและสนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลง
กรอบงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความ
เหมาะสม 
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ค่าเดินทาง ทีพ่ัก และฝึกอบรม 
 

  
 

วงเงินสนบัสนุนสูงสดุไม่เกิน 30,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และฝึกอบรม 
  - ค่าเดินทาง และคา่ที่พกั 

เพือ่ติดตั้งเทคโนโลย ี
- ค่าเดินทาง และคา่ที่พัก 

เพื่อการดูแลรักษา
เทคโนโลย ี
- ค่าเดนิทาง ค่าที่พัก เพื่อ

การฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีให้ชุมชน 

ไม่เกิน 30,000 บาท - ให้การสนันสนุนค่าตอบแทนเฉพาะ depa provider ที่
ดำเนินการในโครงการ โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ที่พักเพื่อการติดตามการดำเนินงานโครงการ 
หรือการแก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินงานตาม
โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 
รายงาน และเอกสารต่ างๆ  ตามข้อกำหนดของ
สำนักงาน 

- ค่าเดินทางพิจารณาจากระยะทางการเดินทางของ 
depa provider 

 

 

 

 



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 37 

กรอบมูลค่ารวมสูงสุดที่ให้การส่งเสริมและสนบัสนุน 
 จำแนกตามรายการวัสดุ อุปกรณ ์และครุภัณฑ ์

❖ เทคโนโลยี IoT  
(วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ และ มูลค่ารวมทุกรายการ
ขอรับการสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท) 

 

กรอบงบประมาณรวมที่ให้การสนับสนุนสูงสุด : บาท 
รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

โรงเรือน ขนาด 6x20 m. 48,798 - - - 

โรงเรือน ขนาด 6x10 m. 19,550 - - - 

โรงเรือน ขนาด 6x18 m. 36,737 - - - 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4x6 m. - - 57,500 - 

ฐานพืน้ปนูโรงอบ - - 28,750 - 

ชุดเซ็นเซอรต์รวจวัดอุณหภูมิ ความชืน้ ความเข้มแสง 4,835 2,650 3,278 7,188 

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชืน้ ในดิน 6,115 - 2,070 15,813 

เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในถัง 1,265 - - - 

เซ็นเซอร์วัดออกซิเจน - 4,313 - - 

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และ
ค่า EC ในดนิ 

12,650 - - - 

เซ็นเซอร์วัดค่าแสง 2,185 690 - - 

เซ็นเซอร์ความกดอากาศ 288 - - - 

เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 2,990 - - - 

ชุดเซนเซอร์วัดค่าน้ำ ph wireless - - - 2,185 

เซ็นเซอร์ตรวจจับควันและอัคคีภัย - - - 1,725 
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รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

เซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ - 7,763 - - 

พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว - - 7,475 - 

พัดลมระบายอากาศ 10 นิ้ว - - 3,105 - 

พัดลมระบายอากาศ 16 นิ้ว - - - 1,955 

ปั๊มน้ำ 0.5hp 3,473 - - - 

ปั๊มน้ำ 1hp 4,787 - - - 

ปั๊มน้ำ 1.5hp 4,327 - - - 

ปั๊มน้ำ 2hp 15,065 - - - 

โซล่าปั๊ม 300w 17,250 - - - 

ปั๊มน้ำ 350w 8,599 - - - 

ปั๊มน้ำแรงดนัตำ่ - 7,188 - 2,070 

ปั๊มน้ำ DC 1,500w 23,000 - - - 

ปั๊มหอยโข่ง 1hp - 5,578 - 4,347 

ซัมเมอส์ DC 1,500w 20,125 - - - 

ปั๊มพ่นหมอกแรงดันต่ำ 1,150 5,750 - - 

ถังน้ำ 200L - 1,898 - - 

ถังน้ำ 1000L 2,498 - - - 

ถังน้ำ 2000L 4,140 1,639 - - 

ถังน้ำ 2500L 7,906 - - - 

วาล์วไฟฟ้า 1" 3,928 - - - 

วาล์วไฟฟ้า 2" 13,915 - - - 

ท่อ PVC 3,636 322 - 552 

สายไมโคร 259 - - 1,406 

ท่อ PE 3,635 1,826 - 1,656 
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รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

เทปน้ำหยด 7,188 - - - 

หัวพ่นหมอก 2,128 5,718 - 1,035 

หัวน้ำหยด 1,711 - - 2,691 

สปริงเกอร์/มินิสปริงเกอร์ 1,226 - - - 

pvc valves และกรองเกษตร 3,623 - - - 

ข้อต่อท่อน้ำ และข้อต่ออ่ืนๆ 6,144 5,341 - 414 

ระบบระบบพลางแสง และระบบควบคุมม่านพรางแสง
พร้อมมอเตอร์ แบบเครือข่าย 

5,463 - - 19,406 

ระบบดูดปุ๋ย 5,592 - - - 

Master node LoRawan getway และ Extend 
node LoRawan 

7,429 - - - 

4G IoT Gateway 1,725 - - 1,725 

รางเก็บสายคอนโทล  ระบบจ่ายกำลังฟา้สำหรับ สายไฟ 
VCT ท่อร้อยสายไฟ กล่องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า กล่องเหล็ก 
เบรกเกอร์ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

10,274 4,898 11,889 13,055 

เราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต - 3,450 - 2,013 

LED Grow Light - 20,125 - - 

แผ่น solar cell 35,219 13,800 4,428 - 

ชั้นวางตาก - - 8,913 - 

กล้อง IP camera - - - 4,140 

ระบบไลนน์้ำ CL นปิเปิ้ลไก่แบบลูกปนืสวิง360องศา - - - 3,312 

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ และ มูลค่ารวมทุกรายการขอรับการ
สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท  
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❖ เทคโนโลยีโดรนเพือ่การเกษตร 
 

กรอบงบประมาณรวมที่ให้การสนับสนุนสูงสุด : บาท 
ขนาดบรรทุก 

กรอบราคารวมสูงสุด 
ราคาโดรน เครื่องปั่นไฟ แบตเตอร์รี่สำรอง 

โดรนเพื่อการเกษตร 17 ลิตร 139,182 9,000 
มูลค่ารวมสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 15 ของ

ราคาโดรนที่
สำนักงานอนุมัติ 

โดรนเพื่อการเกษตร 10 ลิตร 103,560 9,000 
โดรนเพื่อการเกษตร 11 ลิตร 109,810 9,000 
โดรนเพื่อการเกษตร 6 ลิตร 52,255 9,000 
โดรนเพื่อการเกษตร 5 ลิตร 65,421 9,000 

หมายเหตุ 1. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ 
 2. สำนักงานฯให้การส่งเสรมิและสนับสนุนโดรนที่มีนำ้หนักบรรทุกรวมน้ำหนักเครื่องที่ไม่เกินกฏหมายกำหนดเท่าน้ัน 

 

❖ เทคโนโลยีอื่นๆ 
 

กรอบงบประมาณรวมที่ให้การสนับสนุนสูงสุด : บาท 
รายการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัฑณ์ 

กรอบราคารวมสูงสุด 

กล้อง 
Digital 

Content/AR/VR 
เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ 25,000   
ค่าแว่น VR  1,500  
เครื่องกรอด้าย 2 แกน   20,000 
ห้องเก็บความเย็น 2.1*5*2.2 เมตร 
พร้อมระบบทำความเย็น   63,500 

หมายเหตุ 1. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ 
             2. ดิจิทัลเทคโนโลยีอื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏในเอกสารนี้ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯและคณะอนุกรรมการฯ 
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