
 

ลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน 

 
 
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  

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

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนา
และส่งเสร ิมให ้เก ิดการนำไปใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลให ้เป็นประโยชน์ต ่อเศรษฐกิจ ส ังคม ว ัฒนธรรม  
และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพ่ือขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัลเพื ่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ  
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้ออกประกาศไว้ โดยมีรายละเอียด
ประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้ 

 
๑. ประเภทการรับสมัคร 

  ๑.๑ การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds : T๒)  

คุณสมบัติ :   :วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หรือจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา   

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
ระยะเวลาการพิจารณา : วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ 
ประกาศผลการพิจารณา: ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

หมายเหตุ :  กรณีที่มีจำนวนโครงการผ่านการคัดเลือกครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ  
ให้ถือว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกก่อน เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนก่อนตามลำดับ สำหรับ
โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อมาจะได้รับการขึ้นเป็นบัญชีสำรอง  
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๒. รายละเอียดการสนับสนุน 
  ๒.๑ เพ่ือขอรับการอุดหนุน  

๒.๑.๑   ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพ้ืนที่ดังนี้ 

ลำดับ พื้นที่ จังหวัด 
จำนวน

(โครงการ) 
ประเภทผู้ประกอบการ 

๑. ทัว่ประเทศ ทั่วประเทศ ๕ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้านการสาธารณสุข 
ด้านเมืองอัจฉริยะ 
ด้านการเกษตร 

อ่ืนๆ 
 
 

๒.๒ เงื่อนไข 

๒.๒.๑  สำนักงานฯ ให้การอุดหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านอุตสาหกรรม
การผลิต ด้านการสาธารณสุข ด้านเมืองอัจฉริยะ ด้านการเกษตร และอื่นๆ โดยสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของ
มูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 

๒.๒.๒  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล 
หรือ จดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา และอยู่ในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของสำนักงานฯ กำหนด
ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านการสาธารณสุข ด้านเมืองอัจฉริยะ ด้านการเกษตร และอื่นๆ  ในการ
ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตามที่สำนักงานฯ กำหนดโดยนิยามขนาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

๒.๒.๓  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จะต้องเลือกใช้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น (Digital Startup) ที่ขึ้น
ทะเบียนตามประกาศหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพ่ือ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่าน Line official @depaThailand หรือ 
QR Code ตามภาคผนวก ๑ และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://techhunt.depa.or.th 

๒.๒.๔  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) แต่ละราย สามารถให้บริการใน
โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds)  
ไม่เกิน ๓ โครงการ ตามประกาศของสำนักงานฯ ข้อ ๒.๑.๑  
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๓. ลักษณะโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการอุดหนุน  

ลำดับ ลักษณะโครงการ 

๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนกระบวนการผลิต /บริการ และ
กระบวนการภายในธุรกิจ ในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม 

๒ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในธุรกิจ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต /บริการ หรือลดต้นทุน 
การผลิต/บริการ 

หมายเหตุ: จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนได้ตามความเหมาะสมโดยเป็นอำนาจของ
สำนักงานฯ พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว 

๔. กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมาย : 

สำนักงานฯ ได้กำหนดกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ตามกลุ่มลักษณะโครงการตามตารางข้อ ๓ 
โดยจะต้องมีการนำเทคโนโลยี 5G เพ่ือประยุกต์ใช้ในธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประเภทผู้ประกอบการ กลุ่มเทคโนโลย ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัเป้าหมาย 
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ด้านการสาธารณสุข 
ด้านเมืองอัจฉริยะ 
ด้านการเกษตร และอ่ืนๆ 

เทคโนโลยดีิจิทัลบริหาร
จัดการภายในธุรกิจ 
(Back-end Technology) 

ระบบการจัดการภายในธุรกิจ (Management System) 

ระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI; Artificial Intelligence/ 
Machine Learning) 

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of things) 
ระบบบริหารคลังสนิค้า (WMS: Warehouse 
Management System) 
ระบบการจำลองภาพให้เสมือนจริง (Augmented 
Reality/Virtual Reality) 
เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน 
(Digital Infrastructure) 

ระบบฐานข้อมูล (Cloud computing) 
 

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
ด้านการสาธารณสุข 
ด้านเมืองอัจฉริยะ 
ด้านการเกษตร และอ่ืนๆ 

เทคโนโลยดีิจิทัลช่วยบริหาร
จัดการการขาย 
(Front-end Technology) 

ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT: Internet of things) 
ระบบการจำลองภาพให้เสมือนจริง (Augmented 
Reality/Virtual Reality) 
ระบบปัญญาประดษิฐ์ (AI; Artificial Intelligence / 
Machine Learning) 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
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ประเภทผู้ประกอบการ กลุ่มเทคโนโลย ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลัเป้าหมาย 
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน 
(Digital Infrastructure) 

ระบบฐานข้อมูล (Cloud computing) 
 

๕. การพิจารณา 

 ๕.๑ พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ วัตถุประสงค์ เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะใช้ดำเนินงาน  
และผลลัพธ์ 

๕.๒ การนำเสนอข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนคัดเลือก โดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการสนับสนุน แผนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ การประเมิน
ข้อเสนอโครงการ ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

๕.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  
๕.๒.๑.๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นสัญชาติไทย 

ร้อยละ ๕๑ และจดจัดตั้งที่ประเทศไทย 
    ๕.๒.๑.๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีรายได้ไม่เกิน ๕๐๐ ล้าน

บาทต่อปี และผู้ประกอบการตรงตามอุตสาหกรรมที่สำนักงานฯ ประกาศ 
โดยยึดรายได้เป็นหลัก  

๕.๒.๑.๓ พิจารณางบการเงินวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๐ – ปัจจุบัน และหาค่าเฉลี่ยตามจำนวนปีที่พิจารณาโครงการ 

๕.๒.๑.๔ พื้นที่การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ยึดตาม
หลักฐานการจดจัดตั้ง  

๕.๒.๒ ความสอดคล้องและเหมาะสมของแผนการดำเนินโครงการ 
๕.๒.๓ ประเภทกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมายที่นำมาประยุกต์ใช้ 
๕.๒.๔ ความซ้ำซ้อนของโครงการ 

๕.๒.๔.๑ ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ต้องดำเนิน
โครงการและปิดโครงการให้แล้วเสร็จก่อน และวัตถุประสงค์/เทคโนโลยี
ดิจิทัลต้องไม่ขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับโครงการเดิม 

๕.๒.๔.๒ ผู ้ประกอบการที ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการที ่ได้รับการสนับสนุนของ
สำนักงานฯ ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนได้ 

๕.๒.๔.๓ ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน ผู้มีอำนาจลงนามต้องไม่ซ้ำซ้อนกันกับ
บริษัทที่ขอรับการสนับสนุนรายอื่น 

๕.๒.๔.๔ ผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการ mini Transformation 
Voucher และมาตรการ Transformation ปี ๒๕๖๖ ไม่สามารถขอรับ
การสนับสนุนซ้ำซ้อนในปีเดียวกันได้   

๕.๒.๕ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่เหมาะสม 
๕.๒.๖ ผลผลิตและผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับกับการดำเนินโครงการ 
๕.๒.๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ  
๕.๒.๘ ศักยภาพการขยายผลโครงการ  
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๕.๒.๙ แผนการใช้จ่ายเงิน และกรอบวงเงินที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ 

๕.๓ การพิจารณาข้อเสนอโครงการตามประกาศนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานก่อน
นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนตามข้อ ๕.๒ 

๖. การจัดทำข้อเสนอ 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ รายละเอียดประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ประกอบด้วย 
๑. ชื่อโครงการ (ไทย/ อังกฤษ) 
๒. ชื่อหน่วยงานของผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๓. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ

มอบอำนาจ (ถ้ามี) 
๔. ชื่อรายนามคณะกรรมการหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๕. ชื่อผู้ประสานงาน พร้อม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
๖. เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือเอกสารรับรองการ

จัดตั้งนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน  
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย 

๑. ที่มาและความสำคัญ 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. เป้าหมายโครงการ 
๔. ขอบเขตในการดำเนินการ 
๕. สถานที่ในการดำเนินการ 
๖. แผนงานการดำเนินงานและกรอบงบประมาณการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ประกอบด้วย 
          ๖.๑  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลย ีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เพ่ิมผลิตภาพหรือมูลค่าเพ่ิม 

๖.๒  ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป้าหมาย และความเป็นเจ้าของเทคโนโลยี 
๗. แผนการเงินเบื้องต้น  
 

๗. วิธีการสมัคร 
ผู้ที ่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถสมัครขอรับการสนับสนุนได้ที่

ช่องทาง Line official @depaThailand  หรือคิวอาร์โค้ดตามภาคผนวก ๑ แต่หากไม่สามารถสมัครในระบบได้ 
สามารถแจ้งรายละเอียดการสมัคร มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ idii@depa.or.th 

mailto:idii@depa.or.th
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๘. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ 
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.depa.or.th หรือดูความหมายคำนิยามอ้างอิง

ได้ที่ภาคผนวก ๒ 

๙. การประกาศผล 

ประกาศผลที่เว็บไซต์สำนักงานฯ  www.depa.or.th  

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
  

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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ภาคผนวก ๑ : QR Code ช่องทางการรับสมัครร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ๒ : นิยามประกาศ 

รายการ คำอธิบาย 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) 

คำจำกัดความ อ้างอิงจาก กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  

เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยบริหารจดัการการขาย 
(Front-end Technology) 

เทคโนโลยีที ่นำไปพัฒนาในส่วนการติดต่อ ผู ้ใช้งานทางสื ่อหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรง 

เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการภายในธุรกิจ 
(Back-end Technology) 

เทคโนโลยีที่นำไปพัฒนาในส่วนการจัดการฐานข้อมูล 

Management System ระบบที่ทำหน้าที่ในการบริหาร และจัดการฐานข้อมูลในการสร้าง  
การเรียกใช้ การปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นเสมือนตัวกลางระหว่าง
ผู้ใช้งานกับระบบฐานข้อมูล 

Artificial Intelligence (AI) ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีฟังก์ชันที่มีความสามารถในการทำความ
เข้าใจ ในการเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้จนสามารถใช้เหตุผล และ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 

Machine Learning ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
Data Analysis ข้อมูลเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วย

ในการดำเนินธุรกิจ 
Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้

ด้วยอินเทอร์เน็ต และสามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน เพิ่มเข้าไปในโลกความเป็นจริง
ให้มีความกลมกลืนกัน 

Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมให้คล้ายกับความเป็นจริง 
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