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1. หลักกำรและเหตุผล 
 

ปัจจุบันการเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ได้
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อภาคธุรกิจ และก าลังน าพาประเทศไทยเข้าสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)” 
อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disrupt) นี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรม 
ภาครัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีความสามารถใน
การวางกลยุทธ์เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งพัฒนายกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 
2560 โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านราย โดยในจ านวนนี้กว่า 99.7% เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
SME และพบว่าเฉพาะในส่วน SME นั้น กว่า 99.49% เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก (Small enterprise: SE) และมีเพียง 
0.51% เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium enterprise: ME) โดย GDP ของ SMEs ในปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 6.06 
ล้านล้านบาท ทั้งนี้มีสัดส่วนกว่า 70.41% เป็น GDP ที่ได้มาจากวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) อีกท้ังยังมีการจ้างงานในสถาน
ประกอบการ SME กว่า 11.75 ล้านคน โดยเป็นสัดส่วนการจ้างงานในวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) ถึง 90.69% จะเห็นได้
ว่าทั้งจ านวนและสัดส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดเล็กมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่ปัญหาในปัจจุบันพบว่า “ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) น้อยเกินไป หรือ 
OECD เรียกว่า Missing Middle ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ประสิทธิิภาพเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แสดงถึงการเป็นประเทศที่ใช้
กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพเป็นจุดแข็งในการพัฒนาประเทศ และผลิตสินค้าแบบ
เน้นปริมาณ (Mass Production) จะต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาและการลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆเพ่ือให้
สามารถอยู่รอดในตลาดได้” อีกทั้งปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค หาก SME ไทย
และรัฐบาลไทยไม่เตรียมรับมือกับคลื่นที่ถาโถมเข้ามาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ก็อาจจะท าให้ไม่สามารถพยุง
ภาวะเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ และหาก SME ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจหรือวิเคราะห์ห่วงโซ่ของ
ธุรกิจก็อาจจะไม่สามารถเติบโตต่อไปในโลกธุรกิจได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาและวางกลยุทธ์ของธุรกิจเพ่ือเตรียม
รับมือสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อ SME ไทยเพ่ือก้าวต่อไปในโลกธุรกิจ 
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นอกจากผู้ประกอบการ SME ที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับกระแสยุคดิจิทัลแล้ว ภาคการเกษตรที่เป็น
ฐานรากส าคัญของประเทศ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันด้วยเช่นเดียวกัน ในฐานะอุตสาหกรรมหลักที่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2558 รายได้ของประเทศจากภาคการเกษตร (เกษตรกรรม 
การป่าไม้ และการประมง) มีมูลค่ากว่า 1,190 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่ามวลรวม
ของประเทศ (GDP) และมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานภาคเกษตรกว่า 25 ล้านคน ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งก าหนดให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านภาค
การเกษตรของประเทศ ไว้ในมิติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีศักยภาพสู่การ
ท าการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่วนที่ส าคัญประการหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตรด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ
มิติที่ 4 ของแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมอีกด้วย โดยที่
ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย ยังคงต้องพ่ึงพาการผลิตโดยใช้แรงงานมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อรวมกับการขาด
แคลนพื้นที่ และปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้ปัญหาในภาคการผลิตสินค้าการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภค ท า
ได้ยากยิ่งขึ้นหลายประเทศที่ประสบปัญหาดังกล่าว ได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนในภาคการเกษตร ช่วยให้เกิดการท าเกษตรกรรมแบบแม่นย า และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปริมาณผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับทางภาคการเกษตรของประเทศไทยได้  

  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดท า“มำตรกำรคูปองดิจิทัลเพื่อกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และร่วมมือกับบุคคลอื่นเพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่าง
กระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนที่จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรของไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้า
และบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ในระยะยาวต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้กิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
และภาคการเกษตรของไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาว ได้อย่างกระจายตัว และทั่วถึงในวง
กว้าง 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ SMEs ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่ม 
Software/Hardware/Smart Devices และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจหรือ Operational 
Backbone ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับธุรกิจ SMEs 

2.4 เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลในประเทศ เพ่ือให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

2.5 เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถยกระดับกิจกรรมทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกลุ่ม Software/Hardware/Smart Devices และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

3. กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์ 

3.1 ผู้ประกอบกำร SMEs ตามนิยามของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.2 เกษตรกรที่มีกำรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐ อาท ิกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น 

3.3 ผู้ขำยและให้บริกำรดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ในโครงกำร (Digital Providers) ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการประกาศจากส านักงานฯ ให้เป็นผู้ขาย
และให้บริการด้านดิจิทัลในโครงการ และมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
ในโครงการ 

3.4 หน่วยร่วมด ำเนินงำน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน 
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีสมาชิกหรือเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลหรืออุตสาหกรรม
เป้าหมายตามทีส่ านักงานฯ ก าหนด 
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บทบำทและสิทธิของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์: 
 

ผู้ประกอบกำร SMEs/เกษตรกร Digital Provider หน่วยร่วมด ำเนินงำน 

SME ที่ มี คุณ สมบั ติ ต าม เกณ ฑ์ ที่
ส านักงานฯ ก าหนด และเกษตรกรที่
มี ก ารขึ้ นทะเบี ยน กับหน่ วยงาน
ภาครัฐ ที่อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการ มี
สิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
คู ป อ ง ดิ จิ ทั ล ผ่ า น ห น่ ว ย ร่ ว ม
ด าเนินการในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่ตั้ง
ของกิจการ โดยต้องเป็นการซ้ือ/เช่า
ใช้บริการดิ จิทั ลจากผู้ ขายและผู้
ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) 
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ขายและ
ผู้ให้บริการภายใต้โครงการ depa 
mini Transformation Voucher 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 เท่านั้น  

 

 

 

 

จ ากัดสิทธิ SME 1 รายต่อ 1 คูปอง/
เกษตรกร 1 ครัวเรือนต่อ 1 คูปอง 
หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (ก่อน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) ทั้งนี้  SME จะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิม ตาม
เงื่อนไขของโครงการฯ 

Digital Provider ที่ ได้รับการประกาศ
เป็นผู้ขายและให้บริการในโครงการฯ มี
บทบาทเป็นผู้ขายและให้บริการด้าน
ดิ จิ ทั ล ภ าย ใต้ โค รงก าร  depa mini 
Transformation Voucher ป ระจ า ปี 
2562 ค รั้ ง ที่  1 เ ท่ า นั้ น  โ ด ย
ใบ เสร็จ รับ เงิน  ใบก ากับภาษี  ห รือ
เอ ก ส า ร ก า ร ซื้ อ ข า ย ให้ กั บ  SME/
เกษ ตรกร  จะต้ อ งออก โดย  Digital 
Provider ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ
เท่านั้น จึงจะสามารถน ามาขอรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนได้ตามเงื่อนไขของ
โครงการฯ 

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่: 

www.depa.or.th/smedigitalcoupon  

** รายชื่อของ Digital Provider จะมี
การ Update ทุกๆ 2 สัปดาห์ตลอดระย
เวลาโครงการหรือจนกว่าทุนจัดสรรจะ
หมด 

จ ากัดสิทธิ Digital Provider 1 ราย (นิติ
บุคคล) สามารถขายและให้บริการให้กับ 
SMEs/เกษตรกร ได้ไม่เกิน 20% ของ
จ านวนคูปองในแต่ละภูมิภาค และท่ัว
ประเทศเท่านัน้ 

องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
ส ถ า บั น เฉ พ า ะ ท า ง ข อ ง รั ฐ 
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชน ที่ ได้ รับการ
ช่วยเหลือจากส านักงานในการเป็น
หน่วยร่วมเพ่ือด าเนินงานอุดหนุน
ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร 
ใน พ้ื น ที่ เป้ าห ม าย  มี บ ท บ าท
วางแผน และด าเนินงานร่วมกับ
ส านักงานฯ ในการประชาสัมพันธ์ 
รับสมัคร คัดเลือก และพิจารณา
คุณสมบัติและโครงการที่ขอรับการ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้กับ SME/
เกษตรกร ตามเงื่อนไขหรือขั้นตอน
ที่ ก าห น ด  ร วม ถึ งด า เนิ น ก าร 
ติดตาม ก ากับ และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตลอดระยะเวลาของ
โครงการฯ  

หน่วยร่วมด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่
มี สิ ท ธิ ด า เนิ น ง า น อุ ด ห นุ น
ผู้ประกอบการ SMEs/เกษตรกร 
ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ภายใต้
จ านวนคูปองดิจิทัลหรือตามจ านวน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
ส านักงานเท่านั้น 

 

http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
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4. หน่วยร่วมด ำเนินงำน จ ำนวนทุนสนับสนุน พื้นที่ และระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานโครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini 
Transformation Voucher) ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 มีเป้าหมายการสนับสนุนตามพ้ืนที่เป้าหมาย 5 ภูมิภาค ทั้งสิ้น
จ านวน 2,200 ทุน คิดเป็นงบประมาณการสนับสนุนทั้งสิ้นจ านวน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดเพื้นทีด่ าเนินงาน ธุรกิจเป้าหมาย จ านวนทุน และหน่วยร่วมด าเนินงานในแต่ละภูมิภาคดังต่อไปนี้ 

 

ล ำดับ พื้นที่ด ำเนินงำน และรยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

ธุรกิจเป้ำหมำย จ ำนวนทุน 
(รำย) 

หน่วยร่วม
ด ำเนินงำน 

1 พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
หรือ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา, ระยอง, 
และชลบุรี) 
ระยะเวลาด าเนินงาน 18 เดือน 
 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ  
ธุรกจิท่องเที่ยว 
ระหว่าง 2 พ.ย. 61 – 2 
พ.ค. 63* 

700 หอการค้าจังหวัด
ชลบุร ี

  ธุรกิจเกษตร เกษตรกร 
ระหว่าง 15 พ.ย. 61 – 
15 พ.ค. 63* 

500 สถาบันรหัสสากล 
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

2 พ้ืนทีภ่าคเหนือ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน 
ระหว่าง 11 เม.ย. 62 – 11 เม.ย. 63* 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ  
ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจ
เกษตร 

200 สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน 
ระหว่าง 5 พ.ย. 61 – 5 พ.ย. 62* 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ  
ธุรกจิท่องเที่ยว, ธุรกิจ
เกษตร 

200 สมาคมการค้า
ซอฟต์แวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 พ้ืนที่ภาคใต้ 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน 
ระหว่าง 15 พ.ย. 61 – 15 พ.ย. 62* 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ  
ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจ
เกษตร 

200 สภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดภูเก็ต 

5 พ้ืนที่ภาคกลาง ตะวันตก และ
ตะวันออก (ยกเว้นพ้ืนที่ EEC) 
ระยะเวลาด าเนินงาน: 12 เดือน 
ระหว่าง 1 พ.ย. 61 – 1 พ.ย. 62* 

ธุรกิจร้านค้าและบริการ  
ธุรกิจท่องเที่ยว, ธุรกิจ
เกษตร 

400 สมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย 

หมายเหตุ: 1. * ระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือจนกว่าจ านวนทุนที่จัดสรรจะครบจ านวน 
              2. รายละเอียดพื้นที่การด าเนินการในแต่ละภาค ดูภาคผนวก 5 
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5. ลักษณะโครงกำรทีมี่สิทธิได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
การพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน ในลักษณะการอุดหนุน ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับหรอืเป็นไป

เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ/หรือแผนงานโครงการของส านักงานฯ 
โดยลักษณะโครงการที่ให้การอุดหนุนจะต้องมีลักษณะโครงการที่ SME/เกษตรกร มีการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในกลุ่ม 
Software/Smart Devices/Digital Services เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ หรือ 
Operation Backbones อาทิ การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน การบริหาร
จัดการโครงการ การบริหารลูกค้าและการขาย การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง การบริหารทรัพยากร หรือการ
บริหารจัดการภายในอ่ืน ที่จะส่งผลกระทบให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมยอดขายหรือผลก าไร ได้
อย่างมีนัยส าคญั 

ทั้งนี้ ส านักงานได้ก าหนดกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ดังนี้  

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

ผลิตภัณฑ์หรือบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย SME/เกษตรกร ภายใต้โครงการ depa mini Transformation 
Voucher ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 และได้ประกาศรายชื่อแพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการฯ* บนเว็บไซต์ 
www.depa.or.th/smedigitalcoupon (แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ) โดยจัดแบ่งแพ็กเกจตามความ
ต้องการในการบริหารจัดการภายในของ SME ดังนี้ 

• บริหารจัดการบัญชีการเงิน (Finance & Accounting Management) 

• บริหารจัดการลูกค้าและการขาย (Customer & Sales Management) 

• บริหารจัดการบุคลากร (Human Resource Management) 

• บริการจัดการสินค้าและการขนส่ง (Stock/ Warehouse/Logistics Management) 

• บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) 

• บริหารจัดการด้านอื่นๆ (Other) 

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

ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th/smedigitalcoupon  
 

6. รูปแบบและค่ำใช้จ่ำยที่โครงกำรสนับสนุน 

โครงการมาตรการคูปองดิจิทั ล เพ่ือการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทั ล  (depa mini 
Transformation Voucher) สนับสนุนทุนรูปแบบเงินให้เปล่า (Grant) ในสัดส่วน 100% แต่อยู่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  ในรูปแบบการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) กล่าวคือผู้ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจะต้องส ารองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการด าเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงน าส่งหลักฐานใบเสร็จการ
ช าระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลังกับหน่วยร่วมด าเนินงานตามที่ระบุในแต่ละภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจ โดยเป็นการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม* ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้วัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ำใช้จ่ำยทีโ่ครงกำรสนับสนุน: 

1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

2) ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลาไมต่่ ากว่า 6 เดือน 

3) ค่าครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยคิดเป็น
สัดส่วนไม่เกิน 50% ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ และไม่เกิน 50% ของมูลค่าที่ขอรับการสนับสนุนใน
โครงการ 

http://www.depa.or.th/smedigitalcoupon
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ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่อยูใ่นเงื่อนไขกำรสนับสนุนของโครงกำร อาท ิ
1) ค่าบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการปรับปรุงระบบ (Implementation & Customization) 
3) ค่าครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จ าเป็นกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4) ค่าซื้อหรือเช่าใช้บริการทางดิจิทลั ทีน่อกเหนือไปจากแพ็กเกจและรายชื่อทีส่ านักงานประกาศฯ 

ทั้งนี้ส านักงานฯ และหน่วยร่วมด าเนินงาน ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเบิกจ่ายเงินสนับสนุนตามวัตถุประสงค์และ
เงื่อนไขของโครงการเท่านั้น และดุลยพินิจของส านักงานฯ และหน่วยร่วมด าเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการถือ
เป็นทีส่ิ้นสุด 

 

7. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมและสนับสนุน 
7.1 ผู้ประกอบการ SME/เกษตรกร ผู้ขายและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ในโครงการ และหน่วย

ร่วมด าเนินงานต้องมีความเข้าใจหลักเกณฑ์การสนับสนุนตาม “มาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” ตามประกาศของส านักงานฯ 
เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรืการอุดหนุนของส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามภาคผนวก 3 

7.2 ผู้ประกอบการ SME/เกษตรกร ยินยอมในเงื่อนไขการเบิกจ่ายในลักษณะ Reimbursement และ
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นส่วนเกินจากเกณฑ์การสนับสนุนที่ส านักงานก าหนดไว้ รวมถึง
รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนในโครงการ 

7.3 ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ต้องยินยอมให้ส านักงานน าขอ้มูลบางส่วน
ที่เป็นผลส าเร็จจากการด าเนินโครงการ เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ เพ่ือเป็นต้นแบบให้
อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อตกลงก่อนการด าเนินโครงการ 

7.4 ค่าใช้จ่ายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในโครงการ ต้องเป็นการประยุกต์ใช้จากผู้ผลิต/
ให้บริการดิจิทัล ที่ถูกประกาศให้เป็นผู้ขายและผู้ให้บริการภายใต้โครงการ depa mini Transformation 
Voucher ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 เท่านั้น 

7.5 ผู้ประกอบการ SME ที่เคยได้รับการสนับสนุนโครงการ depa minI Transformation Voucher ใน
โครงการหรือปีงบประมาณที่ผ่านมา จะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงค่าใช่จ่ายในการต่อยอดการพัฒนาจากระบบหรือ Solution ที่เคยได้รับการ
สนับสนุนไปแล้ว โดยส านักงานและหน่วยร่วมด าเนินการจะท าการตรวจสอบจากรายชื่อของ SME ที่
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่ผ่านมา หากพบว่ามีความซ้ าซ้อน ส านักงานฯ มีสิทธิจะเพิก
ถอนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการ 
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7.6 โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากส านักงานตาม
มาตรการนี้ จะต้องไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้  1) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 2) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 3) 
พนักงานตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการก ากับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560 

 

8. คุณสมบัติ SME/เกษตรกร ผู้มีสิทธิขอรับกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
1) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ใน กิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการ

ค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
2) เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตรอยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล

ธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 
3) บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับ

กระทรวงพาณิชย์ 
4) กรณีเกษตรกร ต้องเป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงานภาครัฐ 
5) ต้องเป็นสมาชิกส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Member) สมัครที ่http://member.depa.or.th   
6) มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์โครงการ  
7) ไมเปนผูไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนในโครงการเดียวกันในระหวางการยื่นขอเสนอโครงการจนถึง

พิจารณาโครงการ เวนแตทุนนั้นเปนคาใชจายที่ไมซ้ าซอนกับคาใชจายที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
8) ไมเปนบุคคลลมละลายตามค าพิพากษาในคดีแพง หรือผูตองโทษในคดีอาญา 
ตำรำง 1: เกณฑ์การจัดขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเภท ขนำดย่อม ขนำดกลำง 

จ ำนวน (คน) สินทรัพย์ถำวร 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน (คน) สินทรัพย์ถำวร  

(ล้ำนบำท) 

กิจกรรมผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50-200 เกินกว่า 50-200 

กิจกรรมให้บริการ ไมเ่กนิ 50 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 50-200 เกินกว่า 50-200 

กิจการค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 เกินกว่า 25-50 เกินกว่า 25-50 

กิจการค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 เกินกว่า 15-30 เกินกว่า 15-30 

หมายเหตุ: นิยามวสิาหกิจ SMEs ตามกฎกระทรวง เรื่องก าหนดจ านวนการจ้างงานและมลูค่าสินทรพัย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2545 พิจารณาจากจ านวนการจ้างงานหรือจ านวนสินทรัพย ์

http://member.depa.or.th/
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9. ขั้นตอนกำรรับสมัครและกำรเบิกจ่ำยโนโครงกำร 

 
ภาพประกอบ 2: ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนและเบิกจ่ายในโครงการ 
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10. เอกสำรกำรสมัครเพื่อขอรับกำรสนับสนุนในโครงกำร   
1) ใบสมัครขอรับการสนับสนุน depa mini Transformation Voucher ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

2) ส าเนาใบเสร็จ / ใบก ากับภาษี / หลักฐานการ ซื้อ-ขาย 

3) ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ส าเนาทะเบียนทางการค้า 

4) ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพ่ือรับเงินโอนเงินสนับสนุน โดยเป็นบัญชีของนิติบุคคล หรือ

เจ้าของกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

5) ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร) 

6) ส าเนาหนังสือหรือเอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร) 

7) หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ (กรณีเกษตรกร) 

8) ภาพถ่ายหลังการติดตั้งหรือการใช้บริการดิจิทัล 

9) ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษีตามวงเงินสนับสนุน แสดงการรับเงินจากหน่วยร่วมด าเนินงาน (ถ้ามี:  

ทัง้นี้เป็นไปตามวิธีการและรูปแบบที่แต่ละหน่วยร่วมก าหนด) 

หมายเหตุ: SME/เกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองส าเนาทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/
ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมด าเนินงานในพ้ืนที่ตั้งของธุรกิจ ตาม
รายละเอียดการติดต่อหน่วยร่วมด าเนินงาน ในข้อที่ 13 (หน้า 14) 

ข้อแนะน ำ: 
SME/เกษตรกร ที่ต้องการรับการสนับสนุนจากโครงการ ควรตรวจสอบจ านวนทุนสนับสนุนคงเหลือกับหน่วย
ร่วมด าเนินงานในพ้ืนที่ก่อนการซื้อขายและส่งเอกสาร เนื่องจากทุนสนับสนุนมีการจัดสรรในจ านวนจ ากัด และ
เป็นลักษณะ First come, First serve โดยโครงการจะปิดการรับสมัครทนัทีเมื่อมีจ านวนผู้ได้รับการสนับสนุน
เต็มจ านวนที่ได้จัดสรรในแต่ละพ้ืนที่แล้ว 

11. กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
11.1 ผู้ให้ทุนมีสิทธินัดหมายขอเข้าเยี่ยมชมหรือสัมภาษณ์เจ้าของหรือผู้บริหารของกิจการ เพ่ือติดตาม

ประเมินผลโครงการในระหว่างด าเนินการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 
11.2 ผู้รับทุนจะต้องจัดท าและจัดส่งแบบประเมินผลและแนบรูปถ่ายตามแบบฟอร์มที่ส านักงานได้ก าหนดไว้

ภายหลังสิ้นสุดโครงการ หรือเมื่อส านักงานฯ ร้องขอ 
 

12. กำรยกเลิกหรือระงับกำรให้เงินสนับสนุน 
 ส านักงานมีสิทธิที่จะยกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนได้ หาก
พบว่าผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือท าผิดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย ศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
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13. รำยละเอียดติดต่อหน่วยร่วมด ำเนินงำนทั่วประเทศ ประจ ำปี 2562 ครั้งที่ 1 

พื้นที่ด ำเนินงำน หน่วยร่วมด ำเนินงำน รำยละเอียดกำรติดต่อ 
พ้ืนที่ภาคกลาง ตะวันตก และ
ตะวันออก (ยกเว้นพ้ืนที ่EEC) 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
(ATSI) 

คุณประภาพรรณ ติวเฮือง 

โทร. 086-710-5191 

e-mail: contact@atsi.or.th    

พ้ื นที่ เขต พั ฒ นาพิ เศษภ าค
ตะวันออกหรือ EEC (จังหวัด
ฉะ เชิ ง เท รา , ระยอ ง , แล ะ
ชลบุรี) 

ส ำหรับ : ธุ รกิ จ ร้ านค้ าและ
บริการ ธุรกิจท่องเที่ยว 

หอการค้าจังหวัดชลบุรี คุณอนุสรณ์ พูลสุข 

โทร. 063-217-4949 

e-mail: ccchondepa@hotmail.com  

 

พ้ื นที่ เขต พั ฒ นาพิ เศษภ าค
ตะวันออกหรือ EEC (จังหวัด
ฉะ เชิ ง เท รา , ระยอ ง , แล ะ
ชลบุรี) 

ส ำหรับ : ธุรกิจ เกษตร และ
เกษตรกร 

สถาบันรหัสสากล (GS1) 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คุณการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย 

โทร. 095-265-5436 

e-mail: 
karanyapasw@gs1thailand.org  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจ
นวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คุณณคณินฐ์ โชติศริิรัตน์ 

โทร. 081-696-9168 

e-mail: nesbia2007@gmail.com  

พ้ืนที่ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต คุณสุจิตรา 

โทร. 081-083-7660 

e-mail: ftipk_chapter@yahoo.com  

พ้ืนที่ภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ คุณอินทิรา  ดุลยกาญจน์ 

โทร. 089-631-4085 

e-mail: ftichiangmai@gmail.com  
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14. รำยละเอยีดติดต่อส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและส ำนักงำนสำขำ 

 ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ส ำนักงำนใหญ)่ 

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและธุรกิจ กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล 

  เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

       ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ : 0-2141-7100 

e-mail: transform@depa.or.th  

 ส ำนักงำนสำขำภำคอีสำนตอนกลำง (ขอนแก่น) 

เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40000 

โทรศพัท์ : 0-4327-1700 

e-mail: ecn@depa.or.th  

 ส ำนักงำนสำขำภำคอีสำนตอนล่ำง (อุบลรำชธำนี)  

 เลขที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 เลขท่ี 555 ถนนแจ้งสนิทต าบลจาระแม อ าเภอเมือง  

      จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

  โทรศัพท์ : 082-700-6205 

  e-mail: dne-ln@depa.or.th  

 ส ำนักงำนสำขำภำคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) 

  เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

  โทรศัพท์ : 0-5324-7282 

  e-mail: dnr-un@depa.or.th 

 ส ำนักงำนสำขำภำคเหนือตอนล่ำง (พิษณุโลก) 

  ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์   อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์ : 089-5693368, 088-2238014 

  e-mail: dnr-ln@depa.or.th  
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 ส ำนักงำนสำขำภำคใต้ตอนบน (ภูเก็ต) 

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทรศัพท์ : 0-7637-9111 

e-mail: dso-us@depa.or.th  

 ส ำนักงำนสำขำภำคใต้ตอนล่ำง (หำดใหญ)่ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารส านักทรัพยากรการเรียนรู้ LRC (ตึกคุณหญิงหลง)   

          อาคาร 1 ห้อง Innovation Hub ชั้น 1 เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ซอย 7 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ. 

  สงขลา  90110 

  โทรศัพท์ : 095-0167557 

  e-mail: dso-ls@depa.or.th  
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ภำคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างใบเสร็จ/ใบก ากับภาษีเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายคูปองดิจิทัลฯ 
ภาคผนวก 3 รายละเอยีดมาตรการคูปองดิจิทลัเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยแีละ 

นวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) 
 ภาคผนวก 4 ตัวอย่างหนังสือยินยอมการเขา้ร่วมโครงการ (ส าหรับเกษตรกร) 

ภาคผนวก 5 รายละเอยีดการแบ่งพื้นที่การด าเนินงานในโครงการมาตรการคูปองดิจิทลั 
           เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ปี 2562 ครั้งที่ 1 
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ภาคผนวก 1 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 



 ใบสมัครขอรับการสนับสนุน 
depa Mini Transformation Voucher 

ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1 

รหัสใบสมัคร 
…………../2562 

หน่วยงานร่วม :        ภาคกลาง (ATSI)        ภาคใต้ (สภาอตุฯภูเกต็)       ภาคอสีาน (NESBIA)        ภาคเหนือ 

                           พื้นที ่EEC ธุรกิจการคา้และบริการ (หอการค้าชลบรุี)    พื้นที ่EEC ธุรกจิเกษตร (สถาบันรหสัสากลฯ GS1) 
     ใบสมัครขอรับการสนับสนุน “depa Mini Transformation Voucher” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ต่างๆสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจทิัล (Digital Transformation) ได้อย่างเหมาะสม 

*** กรุณากรอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการสนับสนุนของโครงการ*** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
1.1 ข้อมูลของ SMEs/เกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุน 
ชื่อ-นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์  
ต าแหน่งในบริษัท (ถ้ามี)  เบอร์มือถือ  
อีเมล์  เบอร์โทรสาร  
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร (ถ้ามี) 
ชื่อนิติบุคคล/สถานประกอบการ    

ที่อยู่สถานประกอบการ  

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  
วันที่จดทะเบียน  รหสัสมาชิก depa  
เบอร์โทรศัพท์  ทุนจดทะเบียน  
เบอร์โทรสาร  จ านวนพนักงาน (คน)  
1.3 ประเภทธุรกิจ 
              อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture)                         อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 

    อุตสาหกรรมอาหาร (Food)                                   ธุรกิจการค้าและบริการ  

              อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism Service) 

              อ่ืนๆ........................................................................................................................................... 

1.4 รายละเอียดธุรกิจ/กิจกรรมการเกษตร 
ปัญหาของธุรกิจ/กจิกรรมการเกษตร 
             
              
ผลที่คาดหวังจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
             

              
              
 

รหัสเอกสาร : DEPA_TF_002 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
2.1 ท่านคิดว่าธุรกิจ/กิจกรรมการเกษตร ของท่านต้องการปรับเปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
Operational backbone เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร 
      Finance & Accounting บริหารจัดการบัญชีการเงิน         Human Resource Management บริหารงานบุคคล 

     Customer & Sales Management บริหารจัดการลูกค้าและการขาย 

     Stock /Warehouse /Logistics Management บริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง 

      Smart Farming บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ                  Other บรหิารด้านอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเทคโนโลยีดิจิทัลทีข่อรับการสนับสนุน 
3.1 รายช่ือผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ใช้บริการ 

ชื่อบริษัท   ........................................................................ .............เลขนิติบุคคล : .............................................................. 

รหัสขึ้นทะเบียน (depa Member)............................................................................................................................. 

สินค้า/บริการ ที่เลือกใช้ (Product item)  

ราคา  
3.2 เอกสารประกอบ 
- ส าเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล / ส าเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ 

- ส าเนาพร้อมรับรองเอกสารทางการเงิน/ใบเสร็จ การซ้ือ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล  
- ส าเนาหน้าบัญชธีนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนเงินสนับสนุน โดยเป็นบญัชีของนิติบุคคล หรือเจ้าของกจิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

- ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาหนังสือหรอืเอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหนว่ยงานภาครัฐ, หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ และภาพถา่ยหลัง

การติดตั้งหรือการใช้บริการ (ส าหรับเกษตรกร) 

       หมายเหต:ุ SMEs/เกษตรกร ทีข่อรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองส าเนาและประทับตราของบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) 

3.3 ส่วนค ารับรอง 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โครงการในการ
ตรวจสอบและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม หากภายหลังปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐาน
ข้างต้นไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ ยกเลิก การเข้าร่วมโครงการ 
3.4 ส่วนการรับรอง  

ส่วน SMEs/เกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุน 
 

 

ลงช่ือ                                              ผู้มีอ านาจลงนาม 

(                                                             )                                          
ต าแหน่ง………………………………………………………………………….. 

วัน/เดือน/ปี……………………………………………………………… 

ประทับตราของบริษัท (ถา้มี) 

ส่วน Digital Provider ทีใ่ห้บริการ 
 

 
ลงช่ือ                                              ผู้มีอ านาจลงนาม 

(                                                                  )                                          
ต าแหน่ง………………………………………………………………………….. 

วัน/เดือน/ป…ี…………………………………………………………… 

ประทับตราของบริษัท (ถา้มี) 

 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ตัวอย่างใบเสร็จ/ใบก ากับภาษีเพ่ือขอเบิกค่าใช้จ่าย 

คูปองดิจิทัลฯ 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

1. กรณีทั่วไป 

 
 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

2. กรณียอดรวมเกิน 10,000 บาท 

 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

3. กรณีมีค่าใช้จ่าย Hardware/ครุภณัฑ ์

 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

4. กรณีมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการสนบัสนุน 

 
 



 
คุ๋มือการสมคัรขอรับการส่งเสรมิสนับสนุนรคปูองดิจิทัลเพือ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
รายละเอียดมาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
(depa mini Transformation Voucher) 





























 
คุ๋มือการสมัครขอรับการส่งเสริมสนับสนุนรคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 

ตัวอย่างหนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
(ส าหรับเกษตรกร) 

 



 
 

  

หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
(Informed consent form) 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................อายุ..............ปี เลขท่ีบัตรประชาชน .........................................  

ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี.................ถนน..............................แขวง/ตําบล............................ เขต/อําเภอ..................... จังหวัด..................................      

รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................... เลขทะเบียนเกษตรกร / เลขนิติบุคคล ................................................. 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher) สําหรับธุรกิจเกษตรในพ้ืนท่ี EEC โดยข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี 

1. เกษตรกร หรือผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะต้องข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรม
ส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   
(มกอช.) , ฯลฯ เป็นต้น 

2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 
2.1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
2.2. สําเนาหนังสือหรือเอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร หรือ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2.3. สําเนาใบเสร็จ / ใบกํากับภาษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย 
2.4. สําเนาบัตรประชาชน 
2.5. สําเนา ภ.พ. 20 (ถ้ามี) 
2.6. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการ 
2.7. ภาพถ่ายหลังการติดตั้งหรือการใช้บริการ 

3. การเลือกซ้ือหรือใช้บริการ Software & Hardware ของผู้ให้บริการจะต้องเลือกผู้ให้บริการท่ีขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแล้ว เท่าน้ัน โดยมีรายละเอียดการเลือกซื้อหรือใช้บริการ Software & Hardware ดังน้ี 
3.1. Software สามารถเลือกแบบเช่าใช้งาน หรือซื้อขาดก็ได้ แต่ในกรณีท่ีเป็นแบบเช่าใช้งานจะต้องสามารถใช้ได้อย่างน้อย 

6 เดือนข้ึนไป และสามารถนํา Hardware มารวมในค่าเช่าได้  
3.2. Hardware ทางสํานักงานฯ จะสนับสนุนไม่เกินรายละ 5,000 บาท 

4. เกษตรกร 1 ครัวเรือน สามารถรับทุนได้ 1 ทุนต่อรอบเท่าน้ัน (นับเป็นจํานวนครัวเรือน) 
5. ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิมและส่วนต่างของค่าซอฟต์แวร์หรือบริการท่ีเกิดขึ้น  (สําหรับเงิน

สนับสนุน 10,000 บาท ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดาชําระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน 655 บาท คืนเข้าโครงการฯ) 
6. การชําระเงินเป็นไปในรูปแบบ Reimbursement หรือส่วนลด แล้วแต่กรณี 

รายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจะต้องปฏิบัติ รูปแบบและเง่ือนไขของการสนับสนุนทุน ระยะเวลาในการดําเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุน การติดตามประเมินผลโครงการ การยกเลิกหรือระงับการให้เงินสนับสนุน โดยได้อ่านข้อความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในขอบเขต
โครงการน้ีอย่างครบถ้วน และยืนยันท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  

     ข้าพเจ้าขอสมัครใจเข้าร่วมในโครงการน้ี 

(ลงช่ือ) ...........................................................ผู้ประกอบการ 

     (.............................................................) 

วันท่ี ................เดือน..................................พ.ศ. ................ 



 
คุ๋มือการสมัครขอรับการส่งเสริมสนับสนุนรคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1 

***ส าหรับ SME*** 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
 

รายละเอียดการแบ่งพื้นที่การด าเนินงานในโครงการ
มาตรการคูปองดิจิทัล 

        เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  
(depa mini-Transformation Voucher) 

ปี 2562 ครั้งที่ 1 



 
คุ๋มือการสมัครขอรับการส่งเสริมสนับสนุนรคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1 

***ส าหรับ SME/เกษตรกร** 

 

 

ภาคผนวก 5 
รายละเอียดการแบ่งพื้นที่การด านินงาน 

โครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลปี 2562 ครั้งที่ 1 
 

 การด าเนินงานโครงการมาตรการคูปองดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
(depa mini Transformation Voucher) ประจ าปี 2562 ครั้งที่  1 มีเป้าหมายการสนับสนุนตามพ้ืนที่
เป้าหมาย 5 ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดเพื้นที่ด าเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ตามหน่วยงานสังกัดผู้อ านวยการ กลุ่ม
กิจการสาขา ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดังปรากฏในประกาศส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง
การจัดแบ่งส่วนงาน การบริหารสายงานฯ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 
2561 แบ่งการด าเนินงานเป็น 5 ภูมิภาค 77 จังหวัด ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานสาขาและหน่วยงาน
ร่วมด าเนินงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

พ้ืนที่ภาค จังหวัดที่ครอบคลุม จ านวนทุน
สนับสนุน 

หน่วยร่วมด าเนินงาน 

เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกหรือ EEC 

3 จังหวัด ประกอบด้วย 
ฉะเชิงเทรา* ระยอง ชลบุรี 
 

1,200 ทุน** 
 

1.หอการค้า จังหวัดชลบุรี** 
2,สถาบันรหัสสากล สภา
อุตสาหกรรมฯ** 

ภาคเหนือ 
 

17 จังหวัด ประกอบด้วย 
ภาคเหนือตอนบน (8): เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่  
ภาคเหนือตอนล่าง  (9): พิษณุโลก สุ โขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ก าแพงเพชร พิจิตร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี 
 

200 ทุน สภาอุตสาหกรรม จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกอบด้วย 
ภาคอี ส านตอนบน  ( 8): หนองคาย  เ ล ย 
หนองบัวล าภู  อุดรธานี  บึงกาฬ สกลนคร 
นครพนม มุกดาหาร 
ภาคอีสานตอนกลาง (4): กาฬสิทธุ์ ขอนแก่น 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
ภาคอีสานตอนล่าง (8): อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร อ านาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ 
 

200 ทุน สมาคมการค้าซอฟต์แวร์
และธุรกิจนวัตกรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
คุ๋มือการสมัครขอรับการส่งเสริมสนับสนุนรคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa mini Transformation Voucher) 
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี 1 

***ส าหรับ SME/เกษตรกร** 

 

 

(ต่อ) 
พ้ืนที่ภาค จังหวัดที่ครอบคลุม จ านวนทุน

สนับสนุน 
หน่วยร่วมด าเนินงาน 

ภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย 
ภาคใต้ ตอนบน (9): ชุมพร  สุ ร าษฎร์ ธานี  
นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง ภูเก็ต พังงา 
กระบี่ ตรัง 
ภาคใต้ตอนล่าง (5): สตูล สงชลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส  

200 ทุน สภาอุตสาหกรรม จังหวัด
ภูเก็ต 

ภาคกลางและภาค
ตะวันออก (นอกพ้ืนที่ 
EEC) 

23 จังหวัด ประกอบด้วย 
ภาคกลางตอนบน (8): นนทบุรี  ปทุมธานี  
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ชัยนาท ลพบุรี  
สิงห์บุรี อ่างทอง 
ภาคกลางตอนกลาง* (5): กรุงเทพมหานคร 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ 
ภาคกลางตอนล่าง  (8): นครปฐม ราชบุรี  
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ภาคตะวันออกนอกพื้นที่  EEC (2): จันทบุรี  
ตราด 

400 ทุน ส ม า ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ซอฟต์แวร์ไทย 

หมายเหตุ: *อาจมีความแตกต่างจากการแบ่งกลุ่มกิจการสาขา 
    ** แบ่งเป็น  -    700 ทุน ส าหรับธุรกิจธุรกิจร้านค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว ด าเนินการโดย หอการค้าจังหวัด 

      ชลบุรี 
- 500 ทุน ส าหรับธุรกิจเกษตร เกษตรกร ด าเนินการโดย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 


