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1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม 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) การผลิตอัจฉริยะ 
(3) การค้า และการบริการอัจฉริยะ 
(4) สังคมอัจฉริยะ 

2. ความหมาย 

ชุมชน หมายถึง กลุ่มชุมชนที่มีสมาชิกตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน จดทะเบยีนหรือจดจัดตัง้ตาม
กฏหมายเฉพาะหรอื พรบ. เฉพาะว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ 

  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 นำไปสู่สร้างรายได้ให้แกธุ่รกจิชุมชน 

3.2 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจชุมชน ทั้งภาคการเกษตร การผลิต 

และการบรกิาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา

ไปสู่การแข่งขนัเชิงธุรกจิในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวงกว้าง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 กลุ่มธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชมุชน กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
4.2 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปรรูป และเกษตรกรต้นน้ำ 
4.3 กลุ่มชุมชนประเภทอ่ืนๆ ที่จัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะหรือ พรบ.เฉพาะว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 20 

หลังคาเรือนขึ้นไปรวมตัวกัน  

5. พื้นที่เป้าหมาย 

ทั่วประเทศ 

6. คุณสมบัติของผู้ทีข่อรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

ผู้ขอรบัการส่งเสริมและสนับสนนุจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

6.1 ชุมชน วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่จัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะหรือ พรบ.เฉพาะที่มีสมาชิก
ตั้งแต่ 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน หรือองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายและมีสมาชิกไม่
น้อยกว่า 20 หลังคาเรือนขึ้นไป รวมตัวกัน 

6.2 ผู้มีสิทธิตาม (6.1) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
6.2.1 ต้องขึน้ทะเบียนสมาชิกของสำนกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa member)  

 ทั้งนี้ กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ส่งเสริมและสนับสนนุ เป็นกรณไีป 

6.2.2 กรณีเป็นองค์การเอกชน จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน 
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7 เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุน 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต และการบริหารจัดการ ให้แก่ธุรกิจชุมชน 
เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการในชุมชน และกลุ่มชุมชน
ประเภทอ่ืน ๆ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลในการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจอย่างครบ
วงจรตั้งแต่ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหาร การเงิน 
และการตลาด นำไปสู่สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน 
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้กิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจชุมชน ทั้งภาค
การเกษตร การผลิต และการบริการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการลดต้นทุ น การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่
การแข่งขนัเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่าง
กระจายตัว และทั่วถงึในวงกว้าง สำนักงานจึงมีแนวทาง
ในการส่ งเสริมและสนั บสนุ นชุ มชนให้ เกิ ดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สูงสุดไมเ่กิน 200,000 
บาท (สองแสนบาท) ต่ อโครงการ เพื่ อดำเนิ น
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัในด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 

❖ ด้านเกษตรอัจฉริยะ 

1) โดรนเพ่ือการเกษตรขนาดบรรจุไม่เกิน 17 ลิตร 
2) ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ เช่น โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  การให้น้ำแปลงเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น 
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3) อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) เช่น เซ็นเซอร์ตรวจวัดดิน น้ำ สภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโต
ของพืช  IoT ติดตามตัวสัตว์  และ IoT ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงและดูแลสัตว์ เป็นต้น 

4) ซอฟต์แวร์ Mobile application Web application Desktop application และ internet 
of thing application เช่น แพลตฟอร์มวางแผนการผลิต แพลตฟอร์มวางแผนการตลาด 
แพลตฟอร์ม Agri-Map แพลตฟอร์มวิเคราะห์และดูแลรักษาจัดการโรคและแมลงของพืชและ
สัตว์ และแพลตฟอร์มด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  

5) เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ เช่น Laser Land Leveling  ห้องเย็นอัจฉริยะ และรถขนส่ง
อัจฉริยะ เป็นต้น 

6) โทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อ่ืน ๆ (ตามความเห็นชอบ ของคณะทำงานฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ) 

❖ ด้านการผลิตอัจฉริยะ 

1) ระบบการผลิตและการแปรรูปอัจฉริยะ เช่น โรงอบพลังงานแสงอาทิตจ์อัจฉริยะ โรงขจัด
ความชื้อนเมล็ดกาแฟอัจฉริยะ และ ระบบการกำจัดมอดในการบรรจุข้าวสารอัจฉริยะ เป็นต้น 

2) อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) เช่น IoT ควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ และ IoT เพ่ือการ
บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น 

3) ซอฟต์แวร์  Mobile application Web application Desktop application และ internet 
of thing application เ ช่ น  ร ะ บ บ  Enterprise Resource Planning (ERP) ร ะ บ บ 
Customer Relationship Management (CRM) ร ะ บ บ  Manufacturing Resource 
Planning (MRP) ร ะ บ บ  Enterprise Asset Management (EAM) ร ะ บ บ  Organize 
Management (OM) ร ะบ บ  Human Resource Management (HRM) ระบ บ  Supply 
Chain Management (SCM) ร ะบ บ  Finance Resource Management (FRM) ร ะ บ บ 
Specific Business Management (SBM) และระบบตรวจสอบย้อนกลั บ  (traceability 
system) เป็นต้น 

4) โทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทั ล อ่ืน  ๆ (ตามความเห็นชอบ ของคณะทำงานฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ) 

❖ ด้านการการค้า และการบริการอัจฉริยะ 

1) ซอฟต์แวร์  Mobile application Web application Desktop application และ internet 
of thing application เ ช่ น  ร ะ บ บ  Enterprise Resource Planning (ERP) ร ะ บ บ 
Customer Relationship Management (CRM) ร ะ บ บ  Manufacturing Resource 
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Planning (MRP) ร ะ บ บ  Enterprise Asset Management (EAM) ร ะ บ บ  Organize 
Management (OM) ระบ บ  Human Resource Management (HRM) ระบ บ  Supply 
Chain Management (SCM) ร ะบ บ  Finance Resource Management (FRM) ร ะบ บ 
Specific Business Management (SBM) และระบบตรวจสอบย้อนกลับ  (traceability 
system) เป็นต้น 

2) อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) เช่น IoT ควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนมัติ Smart pole Smart 
parking และ IoT เพ่ือการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เป็นต้น 

3) ดิจิทัลคอนเทนน์ที่เชื่อมโยงกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ/หรือโมบายแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม 
และมีส่วนประกอบของเทคโนโลยี เช่น AR VR Metaverse Animation  

4) โทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อ่ืน ๆ (ตามความเห็นชอบ ของคณะทำงานฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ) 

❖ ด้านสังคมอัจฉริยะ 

1) อินเทอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (IoT) เช่น สถานีตรวจวัด/เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ  Smart pole 
เป็นต้น 

2) ซอฟต์แวร์  Mobile application Web application Desktop application และ internet 
of thing application เช่น ระบบบริหารจัดการขยะชุมชน ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย/
การสาธารณสุขในชุมชน ระบบการแจ้งเตือนและ/หรือเตือนภัยภายในชุมชน เป็นต้น 

3) โดรนสำรวจ 
4) โทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อ่ืน ๆ (ตามความเห็นชอบ ของคณะทำงานฯ และ

คณะอนุกรรมการฯ) 
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8. แนวทางการสมัคร และพิจารณาโครงการ 

 

 ชุมชนชนบท วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรที่มีคณุสมบัติครบถว้นตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการเข้า

รับการพิจารณาเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน ให้จัดทำข้อเสนอ

โครงการและเอกสารประกอบซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่สำนักงานฯให้แก่สำนักงาน  โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 

ดังนี้ 

แนวทาง วิธีการดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

1. จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร แบบฟอร์มหนังสือนำส่งใบ
สมัคร รายการเอกสารแนบ และแนวทางการสมัครจากเว็บไซต์
ของสำนักงาน www.depa.or.th  

• ยื่นสมัครโครงการผ่านระบบ TECHHUNT ตามแนวทางการ
สมัครและการพิจารณาโครงการ 

• ให้สแกนเอกสารที่ลงลายมือช่ือรับรองเอกสารทุกหน้า โหลด
เอกสารข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบ ลงระบบ 

 

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

TECHHUNT 
หมายเหตุ 

• ลงลายมือช่ือกำกับเอกสารทุกหน้า 
2. ลงทะเบียนและยื่นเอกสาร

ส มั ค ร ผ่ า น ร ะ บ บ 
TECHHUNT 

• ดำเนินการสมัครสมาชิกของสำนักงาน ผ่านระบบ TECHHUNT 
ผ่านทางโปรแกรมไลน์ โดยแสกน QR Code นี ้

 
 

• ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่
จะนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการ ตอ้งเป็น depa provider ได้ยื่นสมัคร
และได้รับการรับรองในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  จากสำนักงาน ผ่านระบบ 
TECHHUNT แล้วเท่านั้น (เฉาะผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล หรือ provider เท่านั้น) 
 
depa provider กรณีที่โครงการใดเสนอขอประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลที่ไม่ได้รับการรับรองระบบ depa provider ของ
สำนักงาน ให้  ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ TECHHUNT ทั้ งนี้
โครงการที่จะนำเข้าพิจารณาได้ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล จะต้องได้รับผลการอนุมัติขึ้นทะเบียนรายผลิตภัณฑ์ก่อนวัน
พิจารณาของคณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ  

• รายละเอียดข้อเสนอโครงการ 
และเอกสารนำเสนอรูปแบบ 
powerpoint  

• หลักฐานการขึ้นทะเบียนกลุ่ม
รายช่ือสมาชิกในชุมชน/กลุ่ ม 
พร้อมทั้งรายงานการประชุมกลุ่ม
ที่แสดงถึงความต้องการร่วมใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในชุมชน 
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แนวทาง วิธีการดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

3. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น  
ตรวจสอบคุณสมบัติและ
คัดกรองข้อเสนอโครงการ
เบื้องต้น 

• ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครและคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น โดย
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ความสมบูรณ์และ
ครบถ้วนของเอกสารสมัคร เอกสารข้อเสนอโครงการ และ
เอกสารประกอบ 

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. ค ณ ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ฯ
พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการ และชุมชนผู้
เสนอโครงการ 
 

• โครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น นำเสนอโครงการต่อ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
ตามที่สำนักงานกำหนด (โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 
โดยให้ผู้นำชุมชนหรือผู้ เสนอโครงการ และผู้ให้บริการ
เท ค โน โลยี แล ะน วั ต ก รรมดิ จิ ทั ล  (depa provider) 
เตรียมพรอ้มในการให้ข้อมูลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

5. ค ณ ะ ท ำงาน คั ด ก รอ ง
ข้ อ เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร
พจิารณาโครงการ 

• คณะทำงานคัดกรองข้อเสนอโครงการ พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
เทคโนโลยี งบประมาณ ของโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

 

6. ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฯ 
พจิารณาอนุมัติโครงการ 

• คณะทำงานคัดกรองขอ้เสนอโครงการ นำเสนอโครงการที่ผ่านการ
คัดกรองจากคณะทำงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 

• สำนักงานฯ จะแจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให้แก่
โครงการที่ผ่านการพิจารณาทราบ ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
กำหนด 

หมายเหตุ  
❖ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ถือเป็นที ่

สิ้นสุด 
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แนวทาง วิธีการดำเนินการ เอกสารสำคัญ 

7. การลงนามสัญญา/MOA  • โครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ จะต้อง
ดำเนินการลงนามสัญญา/MOA ร่วมกับสำนักงาน ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 30 วัน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงาน 

หมายเหตุ 
❖ กรณีที่โครงการใดไม่สามารถดำเนินการจัดทำสัญญาให้แล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบสามารถทำหนังสือ
ถึงสำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาลงนามสัญญาออกไปได้ โดย 
สำนักงานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆไปตามความ
เหมาะสม 

1. หนังสือการจดทะเบียนกลุ่ม
ชุมชน 

2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มี
อำนาจลงนาม  

3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนา
บัตรประชาชนของผู้ รับมอบ
อำนาจ (ถ้ามี) 

  

หมายเหตุ ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการควรศึกษารายละเอียดของมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ให้ชัดเจนก่อนยื่นเอกสารสมัคร 

9. เอกสารประกอบการสมัคร 

กรณีชุมชนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน หรือการขึน้ทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมายกำหนด 
2) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน พร้อมสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน 
3) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
4) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรอืสำเนามติที่

ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการสง่เสริมและสนบัสนุนจากโครงการนี้ 
5) เอกสารอ่ืนๆที่สำนักงานร้องขอ (ถ้ามี) 

กรณี องค์การเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นผู้ยื่นใบสมัคร 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
2) แบบสำเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียบหรือพระราชบัญญัติการจัดตั้งหรอืเอกสารรับรองการจัดตั้งนิติ

บุคคล 
3) หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกจิชุมชน หรือการขึ้นทะเบยีนการรวมกลุ่มอ่ืนๆตามที่กฏหมายกำหนด 



 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 11 

4) ชื่อและที่อยู่ ของผู้มีอำนาจทำการแทน หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจนาจทำการแทน พร้อมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน 

5) รายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก 
6) หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือสำเนามติที่

ประชุมซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาสมัครขอรับการสง่เสริมและสนบัสนุนจากโครงการนี้ 
7) เอกสารอ่ืนๆที่สำนักงานร้องขอ (ถ้ามี) 

10. งบประมาณ และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ 

 โครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) ต่อโครงการ โดยมีหมวดการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รายการ หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

 

- ค่าอนุญาตการใชส้ิทธิ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล (เฉพาะเทคโนโลยีทีไ่ด้รับการรบัรอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเทา่นัน้) 

มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อโครงการ 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ที่เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

- รายการวัสดุ และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเทคโนโลยี ที่จะขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้โครงการจะต้องเป็นรายการที่
ระบุไว้ในส่วนท้ายของเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้เท่านั้น  โดยให้
การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าวัสดุ
และอุปกรณ์รายการนั้นๆ 

- มูลค่าสูงสุดเมื่อรวมกับค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล รวมกันสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของโครงการ 

- ค่าครุภัณฑ์ ค่าเคร่ืองจักร ที่เก่ียวข้องหรือมีความ
จำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล  

- ให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่ เกินร้อยละ 50 ของค่า
ครุภัณฑ์รายการนั้นๆ และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอรับการ
สง่เสริมและสนับสนุนภายใต้โครงการจะต้องเป็นรายการที่ระบุ
ไวใ้นส่วนท้ายของเอกสารแนวทางฯ ฉบับนี้เท่านั้น 

- มูลค่ารวมของครุภัณฑ์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เป็นสิ่งของ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
รวมกันสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ  

-  
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รายการ หมายเหตุ 
- ค่าเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทซอร์ฟแวร์ 

แอพพลิเคชั่น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิตอลคอน
เทนส์  

- ให้การสนับสนุนโดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 90 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 ีการ

ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และ
การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเทคโนโลย ี
 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ โดยมีกรอบ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- สนับสนุนค่าน้ำมันรถเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยคิด

จากระยะทางที่ ตั้ งของบริษัทผู้ ให้บริการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจทัลในโครงการ ไปยังที่ตั้งของชุมชน (อัตราน้ำมัน
กิโลเมตรละ 5 บาท) ทั้งนี้ สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับการจัดอบรมให้แก่ชุมชน อัตรา
หัวละไม่เกิน 150 บาท ทั้งนี้ สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 5,000 
บาท 

- ค่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยี เพื่อติดตั้งเทคโนโลย ี
การดูแลรักษาเทคโนโลยี และฝกึอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
ให้แก่ชุมชน ในอัตราคืนละไม่เกิน 1,200 บาท/ห้อง ทั้งนี้ 
สนับสนนุสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท (สนง. ไมส่นบัสนุน
งบประมาณค่าที่พัก กรณีที่ ระยะทางระหว่างที่ตัง้ของบริษัทผู้
ติดตั้งเทคโนโลยีฯ ไปยงัชุมชน มีระยะทางไม่เกิน 90 กิโลเมตร) 

หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัลทีเ่ป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร สำนักงานจะให้การเบิกจ่ายเมื่อผู้

ทีไ่ด้รับการอุดหนุนแสดงรายการใบแจ้งหนีต้ามรายการค่าใช้จ่ายนั้นแล้ว 
2) เทคโนโลยีและกรอบงบประมาณที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก  ทั้งนี้ งบประมาณ

รวมต่อโครงการต้องมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) โดยสำนักงานไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3) ชุมชน 1 ชุมชน สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัในโครงการตา่งๆ ได้ไม่เกิน 
1 โครงการ 
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4) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ราย สามารถให้บริการในโครงการต่างๆ ได้ไม่เกิน 3 โครงการ (หรือตามมติ
ของคณะอนุกรรมการฯหรือสำนักงานกำหนด) 

11. การบริหารโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

(1) ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องดำเนินการมาจัดทำสัญญาหsinvรือบันทึกข้อตกลง (MOA) ภายใน 30 
วันนบัจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสำนักงาน  

(2) เมือ่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) แล้ว จะต้องเร่งรัด
การดำเนินงานภายในระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการ หากไม่สามารถดำเนินงานได้ ให้ถือว่าโครงการที่
อนุมตัินั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน 

ระยะเวลาโครงการให้ถือวันที่ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นวันเริ่มต้นโครงการจนถึงวันสิ้นสุด
โครงการตามระยะเวลาที่กำหนด 

(3) กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด สามารถขอขยายระยะเวลาได้สูงสุดไม่เกิน 45 วัน โดยทำเป็นหนังสือแจ้งสำนักงาน และให้สำนักงานรายงาน
คณะอนุกรรมการเพื่อทราบ 

(4) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก พบเหตุที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนงานระยะเวลาดำเนินการ หรือ
จำนวนเงินของโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน หลังการดำเนินงานแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือหรือการอุดหนุน แจ้งสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ พร้อมทั้งต้องทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่อ
สำนักงานไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ยกเว้น ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ/ผู้อำนวยการเป็น
กรณีพิเศษ 

(5) กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลผลิต และระยะเวลา ทั้งที่เพิ่มและไม่เพิ่มวงเงิน 
ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานก่อน จึงเปลี่ยนแปลงได้ 

(6) ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จัดให้มีระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินเพื่อจัดทำ
รายงานส่งสำนักงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูล ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่สำนักงานกำหนด ดังนี้ 

(6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงนิตามทีต่กลงกับสำนักงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไข ภายในวนัที่ 5 ของเดอืนถดัไป 

(6.2) รายงานความคืบหน้า/ความก้าวหน้าของโครงการ 
(6.3) รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการ โดยจัดส่งให้สำนักงานภายในวันสิ้นสุด

โครงการตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาหรอืบันทึกข้อตกลง (MOA) 
(7) กรณีผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ไม่จัดทำรายงานผลความคืบหน้าโครงการหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ (6) 

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

การสั่งชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราวตามวรรแรก ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาคดัเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกินกำหนดส่งรายงานหรือวันที่ทราบการไม่ปฏิบัติการตามแผนหรือสัญญาหรือ
บันทึกข้อตกลง (MOA) โดยสำนักงานสามารถแนะนำให้ผู้ที่ได้รบัการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการจัดส่งรายงานหรือปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนหรือสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง (MOA) และเมื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้
สำนักงานพิจารณาสั่งยุติการชะลอและรายงานให้อนุกรรมการทราบ 

การสั่งยุติการชะลอการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นการชั่วคราว ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการสั่งยุตกิารชะลอ 

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

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  
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

  โดรนเพื่อการเกษตร  
บรรทุกนำ้บรรทุกรวมนำ้หนักเครือ่ง 
ไม่เกินกฏหมายกำหนด 

• สนับสนุนโดรนพร้อมอุปกรณ์
มาตรฐาน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ข อ งมู ล ค่ า โด ร น พ ร้ อ ม
อุปกรณ์มาตรฐาน โดยมีมูลค่า
สูงสุดไม่เกิน 130,000 บาท 

• สนับสนุนแบตเตอร์รี่สำรอง
สงูสุดไม่เกิน จำนวน 1 ชุด  

• สนับสนุนอุปกรณ์ชาร์ตไฟไม่
เกิน 1 ชุด 

• ทั้งนี้  ราคาแบตเตอร์รี่สำรอง 
ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 
ของมูลค่าโดรน 

• พิจารณาจากราคาจำหน่ายโดรนในตลาด 
ณ ปัจจุบัน 

• น้ำหนัก โดรนรวมกับน้ ำหนักบรรทุก
ของเหลวจะต้องไม่เกินกว่าที่กฏหมาย
กำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอ
โค รงก ารฯ  ห รื อคณ ะอนุ ก รรมการ
พิ จารณ าการส่ งเสริมและสนับสนุ น 
สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

 

หมายเหตุ   1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

2) อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1 ลำ /โครงการ 
 
 

o ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 

  
 

วงเงนิสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ 
 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสงูสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี   
ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

• มลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สิน
ทางปัญญาแล้วเท่าน้ัน 
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รายการ วงเงินสนับสนุนสงูสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

• ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
จะต้องผ่านการขึ้นทะเบีน dp และต้องสามารถ
เช่ื อม โย งข้ อมู ล จ าก เท ค โน โลยี  IoT เข้ าสู่
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสำนักงานกำหนด 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น  หรือราคาที่
ส ำนั กงานกำหนดตามมติ ของคณ ะทำงาน
พิจารณ าคั ดกรองข้อ เสนอโครงการฯ  หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริ มและ
สนับสนุน กำหนด 

 ระบบควบคมุอัตโนมตัิ/ตู้คอนโทรล
อัตโนมัต/ิกล่องคอนโทรลอัตโนมัต ิ

• สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมของตู้ควบคุม
อัตโนมัตสิูงสุดไมเ่กิน 20,000 
บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น  หรือราคาที่
ส ำนั กงานกำหนดตามมติ ของคณ ะทำงาน
พิจารณ าคัดกรองข้อ เสนอโครงการฯ  หรือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริ มและ
สนับสนุน กำหนด 

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

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet สนับสนุนสูงสุด
ไม่เกิน 700 บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนุนสูงสดุไม่
เกิน 700 บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสูงสดุไมเ่กิน 10 เดือน/
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
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รายการ วงเงินสนับสนุนสงูสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

  
  
  
  
   
  

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์
ตรวจวัดความช้ืนในอากาศ เซ็นเซอร์
ตรวจวัดอุณหภูมิ ในดิน เซ็นเซอร์
ตรวจวัดความช้ืนในดิน เซ็นเซอร์
ตรวจวัดระดับน้ำ เซ็นเซอร์ตรวจวัด
ค่าออกซิเจน เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่า
ค าร์ บ อน  เซ็ น เซ อร์ ต รวจ วัด ค่ า
แอมโมเนีย เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความ
เข้มแสง เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอืน่ๆ  

1. สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะ
รายการ 

2. มูลค่ารวมทุกรายการไม่สูงสุด
ไม่เกิน ไม่เกิน 30,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• กรณี ขอติดตั้ งโรงเรือนพร้อมระบบควบคุม
อัตโนมัติ อนุมัติจำนวนสูงสดุ ไม่เกิน 1 โรงเรือน  

• กรณีติดตั้งระบบอัตโนมัติในโรงเรือนที่มีอยู่เดิม 
อนุมัติจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2 โรงเรือน  

• กรณีติดตั้งระบบอัตโนมัติบนพื้นที่แปลงเกษตร
แบบเปิด อนุมัติจำนวนสูงสดุบนเนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 

 วาล์วไฟฟ้า ปั๊มน้ำ ปั๊มผสมปุ๋ย ถังน้ำ 
ท่อ PVC ท่อ PE เทปน้ำหยด ข้อตอ่
ท่อน้ำ และข้อต่ออื่นๆ หัวพ่นหมอก 
หัวน้ำหยด สปริงเกอร์ ระบบดูดปุย๋ 
อุปกรณ์ระบบน้ำอื่นๆ 

 ชุดสายคอนโทรล เกตเวย์ไวไฟ รางไฟ 
ท่อสายไฟ สายไฟ สายสญัญาณ 
บล็อคไฟ ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวสัดุ
การเดินระบบไฟฟ้าอื่น ๆ 

  โรงเรือน สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 50 
ของมูลค่า และมูลค่าสูงสดุไมเ่กิน 
48,798 บาท 

 
 

หมายเหตุ   1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

2)  อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 โรง /โครงการ 
3)  กรณีเป็นระบบควบคุมอนมัติบนพื้นที่เปิด อนุมัติสูงสุดไม่เกิน พื้นที่ 1 ไร่ /หรือตู้ควบคุมอัตโนมัติไม่เกิน 2 ตู้ควบคุม 
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o โรงเห็ดอัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลย ี(งบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท)  
ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

 ระบบควบคมุอัตโนมตัิ/บอร์ด
คอนโทรล/กล่องคอนโทรล 

• สนับสนุนสูงสุดไมเ่กิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมของตู้ควบคุม
อัตโนมัตสิูงสุดไมเ่กิน 
20,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบั น หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 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 สนับสนุน • ระยะเวลาสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน/
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

สูงสุดไม่เกิน 700 บาท/
เดือน 

• ค่า Colud สนับสนุน
สูงสุดไม่เกิน 700บาท/
เดือน 

โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  
  
   
  
  

เซ็นเซอรต์รวจวดัอุณหภูมิ,เซ็นเซอร์
ตรวจวัดความชื้น, เซ็นเซอร์ตรวจวัด
ความดันอากาศ, เซ็นเซอรต์รวจวดัแสง 
และเซ็นเซอร์อืน่ๆ ท่อน้ำ, หัวน้ำหยด, 
สปริงเกอร์, หัวพ่นหมอก, โซลินอยด์
วาล์ว  ปั๊มน้ำ, ป๊ัมผสมปุย๋ และวสัดุ
อื่นๆ 

1. สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของมูลค่าวสัดุ
แต่ละรายการ 
2. มลูค่ารวมทกุรายการไม่
สูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 30,000 
บาท 

• อนุมัติจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 2 โรง 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก
ราคาจำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์  
จะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณ ะทำงาน พิ จ ารณ าคั ด ก รอ งข้ อ เสน อ
โครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการ
ส่งเสริมและสนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลง
กรอบงบประมาณแต่ละรายการได้ตามความ
เหมาะสม 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

              2) อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 โรง /โครงการ 
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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 
15,000 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/เดอืน 

• 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 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

 

การผลิตอัจฉริยะ 
 

o โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลย ี(งบประมาณรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท)  
ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
Software และ application 

• มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้วเท่าน้ัน 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

 ระบบควบคมุอัตโนมตัิ/ตู้ • สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ • งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

คอนโทรลอัตโนมัต/ิกล่อง
คอนโทรลอัตโนมัต ิ

50 ของมูลค่า 

• มูลค่ารวมของตู้ควบคุม
อัตโนมัตสิูงสุดไมเ่กิน 20,000 
บาท 

จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• ให้รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้ ได้วย บอร์ด IoT 
Relay Module โมดู ลแปลงไฟ หน้ าจอแสดงผล 
HDMI-Brpi สายแพ สายจั๊มเปอร์  ชุดสายคอนโทล 
สวิตช์ลูกศร เนมเพลท ไฟ LED แสดงสถานะ เทอมิ
นอลต่อสายไฟ แม็กเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์ ป้องกัน
ไฟกระชาก และโอเวอร์โหลดรีเรย์ ที่เป็นส่วนประกอบ
ของระบบควบคุมอัตโนมัติ/บอร์ดคอนโทรล/กล่อง
คอนโทรล 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet สนับสนุนสูงสุด
ไม่เกิน 700 บาท/เดือน 

• คา่ Colud สนับสนุนสูงสดุไม่
เกิน 700บาท/เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสู งสุ ด ไม่ เกิน  10 เดื อน /
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

เซ็น เซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ,
เซ็น เซอร์ตรวจวัดความ ช้ืน , 
เซ็น เซอร์ตรวจวัดความดั น
อากาศ, เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง 
แล ะ เซ็ น เซอร์ อื่ น ๆ  พั ด ล ม
ระบายอากาศ ชุดเกตเวย์ไวไฟ 
รา งไฟ  ท่ อ ส าย ไฟ  ส าย ไฟ 
บล็อกไฟ ระบบป้องกันความ
ปลอดภัยเหตุไฟกระชากและไฟ
ตก สายสัญญาณ ตู้เหล็ก ระบบ
โซล่าเซลล์ ช้ันตากของ  

1. สนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
50 ของมูลค่าวัสดุแตล่ะรายการ 
2. มูลค่ารวมทกุรายการไมสู่งสดุ
ไม่เกิน ไม่เกนิ 25,000 บาท 

• อนุมัติจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 1 โรง 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้องมี
มูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม  

  โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมฐานราก 

สนับสนุนสูงสุดไมเ่กินร้อยละ 50 
ของมูลค่า และมูลค่าสูงสดุไมเ่กิน 
86,250 บาท/โรง 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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o ยกระดับการผลิตสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

• เฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application ที่ได้รับการรับรองทรัพย์สินทาง
ปัญญาแล้วเท่านั้น 

• งบประมาณที่ ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

 ค่า Customize ระบบ Software, 
application และดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่
เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
ระบบ Software, 
application และดิจิทลั
แพลตฟอร์มโดยมีมูลค่ารวม
สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท 

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจาก จำนวน 
Module ที่ใช้งาน และซอร์ฟแวร์พื้นฐานที่นำมา
พัฒนาเทคโนโลยี และราคาจำหน่ายในตลาด ณ 
ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงานกำหนดตามมติของ
คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน กำหนด 
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รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

 ค่า Colud/Internet • ค่า Internet สนับสนนุ
สงูสุดไม่เกิน 700 
บาท/เดือน 

• ค่า Colud สนับสนุน
สูงสุดไม่เกิน 700บาท/
เดือน 

• ระยะเวลาสนับสนุนสู งสุด ไม่ เกิน  10 เดื อน /
โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
  
  
  

อุปกรณ์ IoT 1. ให้การสนับสนุนสูงสุดไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
ครุภณัฑ์ วัสดแุละ
อุปกรณ์เสรมิประกอบการ
ทำงานของเทคโนโลยี แต่
ละรายการ  

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจุบัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนบัสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้องมี
มูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

หุ่นยนต์ที่ช่วยในการผลิต 
ระบุ
รายการ………………..………..…………….. 

 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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o ยกระดับมาตรฐานสินค้า 

  
 

วงเงินสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 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 ของมลูค่าดิจิทัล
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………..……………..…………….. 
 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 29 

การค้าและการบริการอัจฉริยะ 
 

o ยกระดับการค้าและการให้บริการ 

  
 

วงเงินสนบัสนุนสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล Software 
และ application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 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
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้องมี
มูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

QR code printer/ reader 
ระบุ
รายการ………..……………..…………….. 

 

 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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o ยกระดับการให้บริการท่องเที่ยวชุมชน และความปลอดภัยชุมชน 

 
 

 

วงเงนิสนับสนุนสูงสดุไม่เกนิ 200,000 บาท 
 

รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  
  
  

ค่าอนุญาตการใช้สิทธ์ิเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล Software และ 
application 

มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
15,000 บาท 

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

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

 ค่า Customize ระบบ Software, 
application และดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่เกิน
ร้อยละ 95 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 



 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)                                                                                   หนา้ 32 

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……………….………..…………….. 

 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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o ยกระดับการสื่อสารและการตลาด 

  
 

วงเงินสนับสนนุสูงสดุไม่เกิน 200,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเทคโนโลยี 

  Digital Content  ให้การสนับสนุนสูงสดุไม่
เกินร้อยละ 95 ของมูลค่า
ดิจิทัลคอนเทนส์ ที่ขอรับ
การส่งเสริมและสนับสนุน 
โดยมมีลูค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 
150,000 บาท 

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ายในตลาด ณ ปัจจบุัน หรือราคาที่สำนักงาน
กำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณาคัดกรอง
ข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณา
การส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

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

• ค่า Colud สนับสนุน
สูงสุดไม่เกิน 700บาท/
เดือน 

ระยะเวลาสนับสนุนสูงสดุไมเ่กิน 10 เดือน/โครงการ 

ค่าครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เสริมประกอบการทำงานของเทคโนโลยี  
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  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

  
  
  

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

• งบประมาณที่ให้การสนับสนุนพิจารณาจากราคา
จำหน่ ายในตลาด ณ  ปั จจุบัน  หรือราคาที่
สำนักงานกำหนดตามมติของคณะทำงานพิจารณา
คัดกรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน กำหนด 

• ราคารวมของวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จะต้องมี
มูลค่ารวมไม่เกินกว่ากรอบราคาวัสดุ อุปกรณ์  
และครุภัณฑ์ แนบท้ายกำหนด 

• คณะทำงานพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการฯ 
หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและ
สนับสนุน สามารถเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณ
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม 

 

หมายเหตุ 1)  กรอบงบประมาณแต่ละรายการให้เป็นไปตามมติของคณะทำงานพิจารณาคดักรองข้อเสนอโครงการฯ หรือคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน 
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ค่าเดินทาง ทีพ่ัก และฝึกอบรม 
 

  
 

วงเงินสนบัสนุนสูงสดุไม่เกิน 20,000 บาท 
 

  รายการ วงเงินสนับสนุนสูงสุด เง่ือนไขการสนับสนนุ 

ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และฝึกอบรม 
  - ค่าเดินทาง และคา่ที่พัก 

เพือ่ติดตั้งเทคโนโลยี 
การฝึกอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน 
และการดูแลรักษา ซ่อม
บำรุงเทคโนโลย ี

ไม่เกิน 20,000 บาท มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกนิ 20,000 บาทต่อโครงการ โดยมี
กรอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
- สนับสนุนค่าน้ำมันรถเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง โดยคิดจากระยะทางที่ตั้ งของบริษัทผู้
ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจทัลในโครงการ 
ไปยังที่ตั้งของชุมชน (อัตราน้ำมันกิโลเมตรละ 5 
บาท) ทั้งนี้ สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับการจัดอบรมให้แก่
ชุมชน อัตราหัวละไม่เกิน 150 บาท ทัง้นี้ สนบัสนนุ
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 

- ค่าที่พักสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยี เพื่อติดตั้ง
เทคโนโลยี การดูแลรักษาเทคโนโลยี และฝึกอบรม
การใช้งานเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ในอัตราคืนละไม่
เกิน 1,200 บาท/ห้อง ทั้งนี้ สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 
7,000 บาท (สนง. ไม่สนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก 
กรณีที่  ระยะทางระหว่างที่ตั้งของบริษัทผู้ติดตั้ง
เทคโนโลยีฯ ไปยังชุมชน มีระยะทางไม่เกิน 90 
กิโลเมตร) 
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กรอบมูลค่ารวมสูงสุดที่ให้การส่งเสริมและสนบัสนุน 
 จำแนกตามรายการวัสดุ อุปกรณ ์และครุภัณฑ ์

 

❖ เทคโนโลยีโดรนเพือ่การเกษตร 
กรอบงบประมาณรวมที่ให้การสนับสนุนสูงสุด : บาท 

ขนาดบรรทุก 
กรอบราคารวมสูงสุด 

ราคาโดรน 
เคร่ืองป่ันไฟ/ที่

ชาร์ตแบต 
แบตเตอร์ร่ีสำรอง 

โดรนเพื่อการเกษตร 17 ลิตร 130,000 5,000 สนับสนุนแบตเตอร์รีส่ำรองสูงสดุไม่
เกิน จำนวน 1 ชุด โดยมูลค่ารวม
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาโดรน
ทีส่ำนักงานอนุมัต ิ

โดรนเพื่อการเกษตร 10 ลิตร 100,000 5,000 
โดรนเพื่อการเกษตรขนาดตำ่กว่า 10 ลิตร 50,000 5,000 

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

❖ เทคโนโลยี IoT 

รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

ตู้คอนโทรลอัตโนมตัิ/กล่องคอนโทรลอัตโนมัติ ควบคุม
ไม่เกิน 4 โซน (อนุมัตสิูงสดุไม่เกิน 2 ชุด/โครงการ) 

15,000 15,000 15,000 15,000 

ชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 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 - - - 
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รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

ตู้คอนโทรลอัตโนมตัิ/กล่องคอนโทรลอัตโนมัติ ควบคุม
ไม่เกิน 4 โซน (อนุมัตสิูงสดุไม่เกิน 2 ชุด/โครงการ) 

15,000 15,000 15,000 15,000 

เซ็นเซอร์วัดค่าแสง 2,185 690 - - 

เซ็นเซอร์ความกดอากาศ 288 - - - 

เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า 2,990 - - - 

ชุดเซนเซอร์วัดค่าน้ำ ph wireless - - - 2,185 

เซ็นเซอร์ตรวจจับควันและอัคคีภัย - - - 1,725 

เซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ - 7,763 - - 

Master node LoRawan getway และ Extend 
node LoRawan 

7,429 - - - 

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

กล้อง IP camera - - - 4,140 

 
หมายเหตุ 1. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ อื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ 
❖ โรงเรือน โรงอบ และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 

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 - 
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รายการ 

เทคโนโลยี IoT 

ควบคุมการ
ให้น้ำเพื่อ
การเกษตร 

ควบคุมสภาพ
อากาศในโรง

เพาะเห็ด 

ควบคุมโรง
อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพื่อการ
ปศุสัตว์
และอื่นๆ 

ฐานพืน้ปนูโรงอบ - - 28,750 - 

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 - - - 

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 - 

ระบบไลนน์้ำ CL นปิเปิ้ลไก่แบบลูกปนืสวิง360องศา - - - 3,312 

หมายเหตุ 1. วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ ์อื่น ๆ ทีไ่ม่ปรากฏใหเ้ป็นไปตามมติของคณะทำงานฯ 
❖ เทคโนโลยอีื่นๆ 

กรอบราคาเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่ไม่ปรากฏในแนวทางฉบับนี้ ให้เป็นไปตามมติของ

คณะทำงานฯ โดยพิจารณาอ้างอิงจากราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด ณ ช่วงระยะเวลาที่พิจารณา

โครงการ 
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 ทั้งนี้ คณะทำงานฯ สามารถพิจารณาปรับงบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ได้ตามความ

เหมาะสมตามราคาซื้อขายในท้องตลาด ณ ช่วงระยะเวลาที่พิจารณาอนุมัติโครงการ และสามารถปรับเพิ่ม - ลด 

กรอบงบประมาณทีป่ระกาศได้ ตามความเห็นชอบของมติของคณะทำงานฯ 

 

 

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


