




ค ำน ำ

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและเอกสารต่างๆ

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ท่ีผ่านมากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลท่ัวไป ยื่นขอรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ และ
อุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยหลักเกณฑ์
การยื่นข้อเสนอโครงการต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจาก
กองทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด โครงการท่ียื่นขอรับการจัดสรรท้ังหมดจะเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากล่ันกรองตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ท้ังนี้ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามของผู้มี
สิทธิขอรับทุนเกี่ยวกับการด าเนินการขอรับทุนและการด าเนินการตามสัญญารับทุน จึงได้จัดท า
หนังสือคู่มือการขอรับการจัดสรรเงินส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 
ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส าหรับผู้ขอรับทุน ซึ่งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมหวังว่าการเรียบเรียงและจัดท าหนังสือคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิขอรับทุน 
ให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการย่ืนขอรับทุนและการด าเนินการตามสัญญารับทุนต่อไป
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ส่วนที ่1 : บทน ำ

1.1 ทีม่ำของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 23 
ได้ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เรียกว่า "กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
ก าหนดให้เงินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไป
ในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือ
ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและ
ไม่เป็นการแสวงหาก าไรโดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการ
ภาคเอกชน

(2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไป ในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(3) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่ส านักงานในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีนอกเหนือจากที่ได้รับ
จากงบประมาณแผ่นดิน

(4) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามท่ี
คณะกรรมการบริการกองทุนเห็นสมควร

(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

(6) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด



1.2 วิสัยทัศน์

“เป็นกองทุนชัน้น ำในกำรผลักดันและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

1.3 พันธกิจ

MISSION STATEMENT

CTo be Innovation Supporter for hange

Healthy and Effective Funding

Admired fund that support Social Digitalization

G
To ducate Digital Knowledge for Thais 

เป็นกองทุนทีส่นบัสนุนนวตักรรมเพือ่สรา้งความเปลีย่นแปลง

เป็นกองทุนทีม่ปีระสทิธภิาพในการสนบัสนุนนวตักรรมและมกีารบรหิารจดัการทีด่ี

เป็นกองทุนทีผู่ข้อรบัทุนยอมรบัและน่าเชือ่ถอื ซึง่เน้นการสนบัสนุนประโยชน์ทางดจิทิลัเพือ่สาธารณะ

เป็นกองทุนทีใ่หค้วามรูแ้ละร่วมพฒันาศกัยภาพคนไทย

N

E

To be a

To be an

To be Innovation Pusher for ew Initiatives 

To be a ap Filling

เป็นกองทุนทีผ่ลกัดนันวตักรรมทีร่เิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่ๆ

เป็นกองทุนทีช่่วยเตมิเตม็ช่องว่างต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

1.4 บทบำทของกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

(1) การผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

(2) การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลด
ช่องว่างทางสังคม

(3) ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม 

(4) พัฒนากระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล



1.5 นโยบำยกำรให้เงนิสนับสนุนของกองทุน

(1) เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(2) ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ บุคคลท่ัวไปในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก าไร โดยไม่เป็น
การท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน

(3) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไปในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ าซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอยู่

(4) สนับสนุนกิจกรรม โครงการ ที่มีผลกระทบสูงและในวงกว้าง

(5) ไม่ซ้ าซ้อนกับการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจ าปีและกองทุนอื่น ๆ



1.6 เปำ้ประสงค์

เป้าประสงค์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุน อยู่บนหลักการของการบริหาร
กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีชัดเจน

(1) การบริหารงบประมาณของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงบประมาณ
ท่ีรับเข้าในแต่ละปีอย่างคุ้มค่า เป้าหมายสูงสุดในระยะยาว คือ การบริหารงบประมาณจ านวน 
5,000 ล้านบาทต่อปี

(2) การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการแยกเป้าหมายโครงการท่ีสมัครเข้าขอรับทุน
เป้าหมายโครงการท่ีเข้ารับการพิจารณา และเป้าหมายโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ และเพิ่ม
เป้าหมายในด้านอัตราความส าเร็จของโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ

(3) เกิดโครงการหรือนวัตกรรมท่ีสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้าง (Impact) สู่ประเทศซึ่งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดโครงการแต่ละโครงการท้ังด้านปริมาณ (Quantitative) และด้านคุณภาพ 
(Qualitative)

(4) การปฏิบัติงานของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลา
การด าเนินการตั้งแต่วันที่ขอรับการสนับสนุนจนถึงวันท่ีได้รับเงินทุน

(5) เกิดกลไก ภาคี  เครือข่ายท่ีร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัล

(6) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคส่วน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัลท่ีช่วยผลักดันการเติบโตให้กับประเทศ

(7) เกิดการสร้างและพัฒนาท้ังงานวิจัยและบุคลากรทางดิจิทัล เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโต
ทางดิจิทัลในอนาคต



1.7 กลไกกำรพิจำรณำโครงกำรและจัดสรรเงนิทุน

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 โดยมีรองประธานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีกอง
บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ส่วนการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือ การขอรับการอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาจากกองทุนฯ คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกาศก าหนดกรอบจ านวนเงิน และ
รูปแบบการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนเป็นคราว ๆ ไป โดยให้ประกาศก าหนด
ระยะเวลาการเปิดรับการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีจะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาต้องมีลักษณะเป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม และ
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล



1.8 หลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดกรอบนโยบำย

(1) เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

(2) ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม หรือบุคคลท่ัวไปในการด าเนินการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหา
ก าไร โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน

(3) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลท่ัวไป ในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่ซ้ าซ้อนกับการวิจัยและพัฒนาท่ีมีอยู่

(4) สนับสนุนกิจกรรม โครงการท่ีมีผลกระทบสูงและในวงกว้าง
(5) ไม่ซ้ าซ้อนกับการขอรับการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจ าปีและกองทุนอื่น ๆ

1.9 กรอบนโยบำยกำรให้ทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

1

2

4

3

Digital Agriculture
เกษตรเชงิรุกดว้ยนวตักรรมดจิทิลั

Digital Technology
เทคโนโลยดีจิทิลัในโลกอนาคต

Digital Government
& Infrastructure
รฐับาลดจิทิลั

Digital Manpower

การศกึษากบัคนรุน่ใหมใ่นยคุดจิทิลั



ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตลอดช่วงอายุ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการก าหนดนโยบายพัฒนาบุคลากร
ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

1

Digital Manpower
การศกึษากบัคนรุน่ใหมใ่นยคุดจิทิลั

2

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแบบเชิงรุกในรูปแบบ
ห่วงโซ่คุณค่า ท่ีสามารถเชื่อมโยงบูรณาการการท างานร่วมกันกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า และปลายน้ า โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และกิจกรรมในภาคการเกษตรเข้มแข็ง
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลท่ีช่วยเพ่ิมมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตรไปสู่มิติการพัฒนาร่วมอื่น ๆ

Digital Agriculture
เกษตรเชงิรุกดว้ยนวตักรรมดจิทิลั

ส่งเสริมการน าอุปกรณ์และระบบดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ใน
การบริหารจัดการเมือง ชุมชน และแก้ปัญหาสาธารณะ ตลอดจนการยกระดับการบริหารจัดการ
ในภาคต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

3

Digital Technology
เทคโนโลยดีจิทิลัในโลกอนาคต

4

ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการ และการท างานร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ในการด าเนินงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

Digital Government & Infrastructure
รฐับาลดจิทิลั



ส่วนที ่2 : กำรยืน่ขอรับทุน

2.1 คุณสมบัติผู้มีสิทธิในกำรขอรับกำรส่งเสริม 

2.2 ขัน้ตอนกำรยืน่ของรับทุน 

2.3 เอกสำรทีต้่องเตรียมเพ่ือยื่นขอทุน 

2.4 เอกสำรและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

2.5 หลักเกณฑ์ในกำรตัง้งบประมำณโครงกำรทีข่อรับทุน

2.6 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองโครงกำรเบือ้งต้น



2.1 คุณสมบัติผู้มีสทิธิในกำรขอรับกำรส่งเสรมิ

ส่วนที ่2 : กำรยืน่ขอรับทุน

ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม สนับสนุน 
ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาจากกองทุนมี 3 ประเภท ได้แก่

ท้ังนี้  ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จะต้องมีความรู้ความสามารถ 
พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับให้แก่ส านักงาน ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ด าเนินโครงการท่ีผิดสัญญา
ของกองทุนหรือผู้ท้ิงงานภาครัฐ และไม่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะท างานของ
กองทุนฯ

หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับกิจการใดๆ ท่ี
ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

เอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทน
นิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย และองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือองค์กร
สาธารณประโยชน์

บุคคลท่ัวไป ท่ีมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ยกเว้นนักเรียน
หรือนักศึกษาในสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาหรือ
คณะในสถานศึกษา โดยให้แสดงความจ านงต่อสถานศึกษาของตน เพื่อให้
สถานศึกษาด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่อไป ) ไม่เคยต้อง
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก (เว้นแต่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ



2.2 ขัน้ตอนกำรยืน่ขอรับทุน

วิธีการส่งแบบค าขอทุนแต่ละปีอาจจะมีช่องทางที่แตกต่างกัน ท่านสามารถติดตามวิธีการส่ง
แบบค าขอทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุน

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนา เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะแจ้งให้
ผู้ขอปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน
หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมฯ เงินจากกองทุน

ส่งแบบค าขอรับทุนผ่าน 
https://defund.onde.go.th
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

15 วันท าการ
ตรวจสอบแบบค าขอรับทุน

ให้แล้วเสร็จ

ไม่เกิน 15 วันท าการ
กองทุนท าหนังสือแจ้งแก้ไข

ไปยังผู้ขอรับทุน

7 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผู้ขอรับทุน
ด าเนินการแก้ไขและจัดส่งมายังกองทุน

คณะท างานวิเคราะห์โครงการฯ
จัดท าบทวิเคราะห์โครงการ 
ตามกรอบนโยบายการให้ทุน 

ที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการ

ที่มีค าขอไม่เกิน 10 ล้านบาท 
และให้ความเห็นต่อโครงการ
ที่มีค าขอเกิน 10 ล้านบาท 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
เพ่ือพิจารณาโครงการที่มีค าขอวงเงิน

มากกว่า 10 ล้านบาท และรับทราบโครงการ
ที่มีค าขอวงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท 

พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ

15 วันท าการ
กองทุนฯ จัดท าหนังสือแจ้งผล

การพิจารณาโครงการ
นับถัดจากวันที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติ
อนุมัติ

15 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
หน่วยงานฯ จัดส่งข้อตกลงมายังกองทุน
ผู้รับทุนต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการท าสัญญารวมถึงงวดงาน 

และแผนการเบิกจ่ายเงิน

ด าเนินการโครงการตามแผนงานและ
แผนการใช้จ่ายตามสัญญาที่ลงนาม

ภายใน 15 วันท าการนับถัดจาก
วันที่กองทุนฯ ได้รับข้อตกลง
หน่วยงานฯ ท าสัญญารับทุน

จากกองทุน

รับข้อเสนอโครงการ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง พิจารณาโครงการ

แจ้งผลการพิจารณาและเตรียมการท าสัญญา

ท าสัญญารับทุน

https://defund.onde.go.th/


2.3 เอกสำรทีต่้องเตรียมเพ่ือยืน่ขอทุน

ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือจากกองทุนหรือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาจากกองทุน ให้ยื่นค าขอและเอกสารตามท่ีกองทุนก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) แบบค าขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

(2) เอกสารแสดงประวัติผู้รับผิดชอบและบุคลากรท่ีจะด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 

(3) หนังสือยืนยันจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (ถ้าม)ี

(4) ใบเสนอราคา (ถ้าม)ี

(5) เอกสารแสดงสถานะของหน่วยงานผู้ขอรับทุนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ

(6) หนังสือยินยอมให้ด าเนินการจากผู้มีอ านาจในองค์กร หรือหนังสือมอบอ านาจ (ถ้าม)ี

(7) ส าเนาหลักฐานท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร

(8) ค ารับรองของผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนเงินจากกองทุน (โดยผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้มี

อ านาจกระท าการแทน เช่น ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี อธิการบดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานมูลนิธิ เป็นต้น)

2.4 เอกสำรและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง

เอกสารและกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ

(1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

(2) ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561

(3) แบบค าขอรับทุนฯ

คิวอาร์โค้ดส าหรับดาวน์โหลดเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
URL: https://defund.onde.go.th



2.5 หลักเกณฑ์ในกำรตัง้งบประมำณโครงกำรทีข่อรับทุน

รายละเอียดในการกรอกค่าใช้จ่าย ให้ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน และอ้างอิงราคาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดหรือเกณฑ์ราคาพื้นฐาน ส าหรับอุปกรณ์ ICT ตามท่ี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด โดยท่านสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามลิงค์ 
ดังต่อไปนี้

หากรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีท่านต้องการไม่มีในรายการของบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กรมบัญชีกลางหรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านจะต้องใส่รายละเอียด
ในหมายเหตุในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย

คิวอาร์โค้ดส าหรับดาวน์โหลดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
URL: https://defund.onde.go.th



2.6 หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองโครงกำรเบือ้งต้น

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 (8) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ .ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีมติ
การประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา และ
เกณฑ์การประเมินคะแนนไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.6.1 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะด าเนินการพิจารณาตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอรับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการให้ทุนอุดหนุน 
การวิจัยและพัฒนาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำเบือ้งต้น 

1) คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนา มีความครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561

2) วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม ต้องมีความชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ .ศ. 2560
มาตรา 23 และระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ข้อ 30 และข้อ 33

3) ความพร้อมของผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุน
การวิจัยและพัฒนา มีรายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน และเข้าใจได้ ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ข้อ 28

4) เอกสารในการยื่นค าขอครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 ข้อ 31 และข้อ 34

5) กรณีผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุน การวิจัยและ
พัฒนาเป็นบุคคลท่ัวไป ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้มีเงินเดือน ค่าตอบแทน ต้องมีหนังสือ
สนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อประกอบการพิจารณา 



(2) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรหรือกิจกรรม

1) กรณีการยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ตามมาตรา 26 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ ต่อการให้บริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหาก าไร โดยไม่เป็นการท าลายการแข่งขัน
อันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน 

2) ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนา 
และ/หรือผู้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม จะต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความพร้อมใน
การด าเนินการ 

3) โครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกับงานท่ีกองทุน/หน่วยงานอื่นเคย/
อยู่ระหว่างด าเนินการ และ/หรือการด าเนินงานลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นท่ีเป้าหมายเดียวกัน 

4) โครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นจะต้องมีความเหมาะสมด้านการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และ
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

5) มีแนวทางการด าเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม โดยสามารถน าไปขยายผล
หรือต่อยอด เพ่ือเป็นการผลักดัน และสนับสนุนการด าเนินงานต่อไปได้ 

6) กรณีเป็นการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่อง ท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงานมากกว่า 
1 ปี ต้องส่งแผนการด าเนินงานในภาพรวมตลอดระยะเวลาโครงการหรือกิจกรรมนั้น โดยจะพิจารณา
จัดสรรเงินทุนเป็นรายปี ซึ่งจะต้องด าเนินงานโครงการตามแผนงานและส่งมอบผลงานให้แล้วเสร็จก่อน 
เว้นแต่การด าเนินการวิจัยและพัฒนาท่ีมีความต่อเนื่อง ให้อยู่ในดุลพินิจขอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาโครงการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(3) กรณีทีเ่อกสำรและหลักฐำนไม่ครบถ้วนตำมประกำศ เรือ่ง กำรเปิดรับ
ข้อเสนอโครงกำรหรือกิจกรรม 

ในกรณีที่ผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ หรือขอรับทุนอุดหนุน การวิจัย
และพัฒนา เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะแจ้งให้ 
ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้ง จากกองทุนฯ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ไม่
ประสงค์จะขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ เงินจากกองทุนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561
ข้อ 36



เมื่อกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้รับค าขอแล้ว กองทุนฯ จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล /คุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

(4) ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ

ค าขอท่ีผ่านการพิจารณาตามข้อ 1 แล้ว กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเสนอ
คณะท างานวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ เพ่ือจัดท าข้อมูล บทวิเคราะห์และความเห็น 
และพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม และให้คะแนนตามเกณฑ์
การประเมินคะแนนโครงการ กิจกรรม การวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม
แบบการให้คะแนนท่ีคณะท างานวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ พิจารณาคัดกรอง และ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีค าขอวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และผ่านการคัดเลือกโดยได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีค าขอวงเงินเกิน 10 ล้านบาท และผ่านการคัดเลือกโดยได้คะแนนรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คณะอนุกรรมการกล่ันกรองพิจารณาโครงการได้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับการพิจารณา ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม สนับสนุนฯ ให้ทราบ เป็นหนังสือ
เพื่อด าเนินการท าสัญญาหรือข้อตกลง ตามข้อ 40 และข้อ 41 แห่งระเบียบคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561 ต่อไป 

การพิจารณาในทุกขั้นตอน หากปรากฏว่าค าขอนั้นขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือตรวจสอบแล้ว
พบว่ามีการให้ข้อมูลใดเป็นเท็จ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะ
พิจารณายกเลิกค าขอ โดยเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการมีมติยกเลิกค าขอนั้น 

การพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ หรือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด โดยผู้ขอรับ
การส่งเสริม สนับสนุนฯ จะฟ้องร้อง หรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากกองทุนไม่ได้ 
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(5) เกณฑ์กำรประเมินคะแนนโครงกำร กิจกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

เกณฑ์การให้คะแนน (Criteria) คะแนนเต็ม
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility) 50

1.1 ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล 10

1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 10

1.3 รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม 10

1.4 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมงานหลักในโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ มีความเหมาะสม และมี
ความพร้อมในการด าเนินโครงการ 

10

1.5 ขอบเขตการด าเนินงานโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง 10
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 20

2.1 ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม 10

2.2 งบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 10

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 30

3.1 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดข้ึนในวงกว้าง 15
3.2 การด าเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 15

คะแนนรวม 100

ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (Feasibility)

1.1 ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล หมายถึง การบริการสาธารณะ หรือ
ประโยชน์สาธารณะ หรือป้องกัน ควบคุมสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน หากด าเนินการล่าช้าอาจเกิดความเสียหาย หรือเป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมใหม่มาด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการลงทุนและพัฒนาดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม และเป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หมายถึง ความสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ เป็นความคิด
เริ่มแรกที่ไม่ซ้ าแบบใคร หรือความสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์ที่
มีอยู่เดิม และพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ที่ต่อเนื่องและมีคุณค่า โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงไม่น าเงินทุนไปซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วมาน าเสนอขอทุน



(5) เกณฑ์กำรประเมินคะแนนโครงกำร กิจกรรม กำรวิจัยและพัฒนำ 
กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

1.3 รายละเอียดของโครงการมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม หมายถึง ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ กับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม โดยต้องแสดง
ให้เห็นถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่น าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ

1.4 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมงานหลักในโครงการ ผู้ประสานงานโครงการมีความเหมาะสม
และมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ หมายถึง การพิจารณาความเหมาะสมของ
จ านวนบุคลากรในโครงการว่ามีความพร้อมหรือมีความสามารถในการด าเนินโครงการ 
รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เสนอ

1.5 ขอบเขตการด าเนินงานโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
หมายถึง กิจกรรม หรือวิธีการด าเนินงานที่ระบุในขอบเขตการด าเนินงานมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และผลผลิตของโครงการที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2.1 ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการมีความเหมาะสม หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงาน หรืองวดงาน งวดเงิน

กิจกรรม และสิ่งที่ส่งมอบ มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินโครงการที่เสนอ
2.2 งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม หมายถึง ผลผลิตของโครงการมีความ

คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสนอ และงบประมาณแต่ละด้านมีความเหมาะสม

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
3.1 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง หมายถึง การได้รับประโยชน์ของสาธารณะ 

และกลุ่มเป้าหมาย
3.2 การด าเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความยั่งยืนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

หมายถึง เจ้าของโครงการหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการโดยตรง รวมถึงมีแนวทางการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
โครงการ



ส่วนที ่3 : กำรท ำสัญญำรับทุน

3.1 ขัน้ตอนลงนำมในสัญญำ 

3.2 เอกสำรประกอบสัญญำ

3.3 เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ

3.4 ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรจดสิทธิบัตร



3.1 ขัน้ตอนลงนำมในสัญญำ

ส่วนที ่3 : กำรท ำสัญญำรับทุน

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
มีมติเห็นชอบโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุน

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและข้อตกลง
(ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก าหนด) ให้แก่ผู้ขอรับทุน ภายใน 15 วันท าการ 
นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติอนุมัติ/รับทราบ

ให้ผู้ขอรับทุนจัดส่งข้อตกลง (ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก าหนด) กลับมายัง 
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 15 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา และกองทุนฯ ได้ตรวจสอบรได้รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้ขอรับทุนท าสัญญาฯ ภายใน 15 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีกองทุนฯ ได้รับข้อตกลง

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการจัดท าสัญญา โดยเอกสารในการจัดท า
สัญญาต้องมีฉบับจริง 1 ชุด และคู่ฉบับ 1 ชุด ซึ่งเอกสารทุกหน้าจะต้องลงนามก ากับ
โดยผู้มีอ านาจ หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มุมล่างด้านซ้ายของเอกสาร
ทุกหน้า ให้ครบถ้วน

ผู้ขอรับทุนลงนามก่อนเสนอต่อผู้ให้ทุนลงนามต่อไป

ภายหลังผู้ให้ทุนลงนามในสัญญาแล้ว 
กรณีมิใช่หน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้รับทุนติดต่อเข้ารับสัญญาเพื่อช าระค่าอากรแสตมป์ หรือ

ตีตราสารก่อนน าส่งกลับมายังกองทุน
หมายเหตุ : การติดอากรแสตมป์ในการจัดท าสัญญา (ตราสาร) ประกอบด้วย

1) ต้นฉบับหรือต้นสัญญา ผู้รับทุนจะต้องเสียอากรแสตมป์ในสัญญา ในอัตรา 1 บาท
ของทุกๆ จ านวนเงิน 1,000 บาท

2) คู ่ฉบับ คือ ข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ ผู ้รับทุนจะต้องเสียอากรแสตมป์
ในคู่ฉบับมูลค่าอากรแสตมป์ 5 บาท



ผู้รับทุนรับสัญญา

และเริ่มด าเนินการตามสัญญา

ผู้รับทุนรับสัญญาเพื่อการตีตราสาร

ก่อนน าส่งกลับมายังกองทุน

กองทุนมีมติเห็นชอบในการ
สนับสนุนเงินจากกองทุน
ให้แก่ผู้ขอรับทุน 

กองทุนมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาไปยังผู้ได้รับทุน

ผู้รับทุนได้รับหนังสือแจ้งผล
และติดต่อกองทุนเพื่อเข้า
ท าสัญญา พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบ

กองทุนจัดท าสัญญา

แจ้งผู้รับทุนมาลงนามสัญญา

ผู้รับทุนลงนามในสัญญา

1

2

3

4

5

6

กรณีหนว่ยงานภาครัฐ กรณีมิใชภ่าครัฐ



3.2 เอกสำรประกอบสญัญำ

ประเภทของผู้รับทนุ เอกสารประกอบ

หนังสือยืนยันการรับทุน

หน่วยงานของรัฐ

1. กรณีผู้มีอ านาจกระท าการลงนามเอง
1.1 เอกสารแสดงสถานะของหน่วยงานผู้ขอรับทุนท่ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐ เช่น พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กร, หนังสือจดทะเบียน
มูลนิธิ หรือสมาคม (ท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ)

1.2 ค าส่ังแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม /ค าส่ังแต่งตั้งให้รักษาราชการ /
ค าสั่งมอบอ านาจปฏิบัติการแทน

1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

2. กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้กระท าการแทนองค์กร
2.1 หนังสือมอบอ านาจ และเอกสารตามข้อ 1.1, ข้อ 1.2
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ

เอกชน

1. กรณีผู้มีอ านาจกระท าการลงนามเอง
1.1 เอกสารแสดงสถานะของหน่วยงานผู้ขอรับทุนท่ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐ เช่น พ.ร.บ. จัดตั้งองค์กร, หนังสือจดทะเบียน
นิติบุคคลหรือบริษัท, หนังสือจดทะเบียนมูลนิธิ หรือสมาคม 
(ท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ)

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

2.  กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้กระท าการแทนองค์กร
2.1 หนังสือมอบอ านาจ และเอกสารตามข้อ 1.1, ข้อ 1.2
2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ

บุคคลทั่วไป ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน



หัวข้อ รายละเอียด

หมายเลข 1 ส าเนาขอ้เสนอโครงการฉบับเต็ม

หมายเลข 2 รายชื่อผูด้ าเนินโครงการหรือคณะนักวิจัย

หมายเลข 3 เงื่อนไขการเบิกจา่ยเงินจากกองทุน (Payment term)

หมายเลข 4 แบบฟอรม์แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ

หมายเลข 5 ส าเนาหนา้สมุดบัญชีเงินฝาก และแบบแจ้งข้อมูลการเปิดบัญชี

หมายเลข 6
ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2561

หมายเลข 7 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมของ

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

หมายเลข 8 ประกาศส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทค าขอท่ีมีวงเงินไม่เกิน/

เกิน 10 ล้านบาท

หมายเลข 9 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ

จัดสรรประโยชน์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.3 เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ

*หมายเหตุ เอกสารหมายเลข 5 ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก “ออมทรัพย์” 
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีตามท่ีกองทุนก าหนด



3.4 ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรจดสทิธิบตัร

หมายความว่า ผลงานอันเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องจากการ
ส่งเสริม วิเคราะห์ สนับสนุน วิจัยหรือด าเนินการอื่นใด
ท่ีเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือหรือให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จากกองทุนหรือส านักงาน
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ว่าด้วย  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  ความลับ

“ทรพัยสิ์นทางปัญญา” 

ทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านอื่น ๆ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ รวมถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลลักษณะ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีการขอรับความคุ้มครองแล้วหรือไม่ก็ตาม 

ความเป็นเจา้ของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องจากการส่งเสริม วิเคราะห์ 
สนับสนุน วิจัยหรือด าเนินการอื่นใดท่ีเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความ
ช่วยเหลือ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 ให้ส านักงานและผู้รับทุนเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด เว้นแต่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเช่ือถือได้ 

กรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด จะต้องคืนสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาส่วนของผู้รับทุน และเงินท่ีได้รับจัดสรรให้แก่ส านักงานท้ังหมด 

กรณีผู้รับทุนกระท าละเมิดต่อสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือการ
ด าเนินการของผู้รับทุนก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ส านักงานมีสิทธิเรียกให้ผู้รับทุนคืนทุน
ท่ีได้รับ รวมท้ังรับผิดชอบค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการท่ีส านักงาน
ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี หรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก 



ส่วนที ่4 : กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
4.1 กำรส่งมอบงำน

4.2 กำรพิจำรณำตรวจรับผลงำน

4.3 กำรแก้ไขเมือ่เกิดปัญหำส่งมอบงำน

4.4 ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล

4.5 กำรขอเปลีย่นแปลงสัญญำ

4.6 กำรขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร

4.7 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร หรือ กำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลโครงกำร

4.8 กำรจัดซือ้ครุภัณฑ์ในโครงกำร

4.9 กำรส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด

4.10 กำรติดตำมงำนในพ้ืนที่โครงกำร

4.11 ใบเสร็จรับเงิน VS หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย



4.1 กำรส่งมอบงำน

ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบงานตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจ างวด
ผู้รับทุนมีหน้าท่ีน าส่งผลงานประจ างวด โดยมีเนื้อหาและ

ก าหนดส่งมอบงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน โดยให้
จัดท าหนังสือน าส่งผลงานประจ างวดและขออนุมัติเบิกจ่าย 
ดังมผีลงานประจ างวดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา 3 และ 4)

รายงานความก้าวหน้า
ผู้รับทุนมีหน้าท่ีน าส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการ และ

รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นประจ าทุกไตรมาส ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันสิ้นงวดของแต่ละไตรมาส จ านวน 10 ชุด ตามแบบและ
รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีผู้ให้ทุนก าหนด โดยต้องมีหนังสือน าส่งผลงาน
ประจ าไตรมาส ดังมีตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าประจ าไตรมาส
ปรากฎตามภาคผนวก ข

รายงานประจ าปี
ผู้รับทุนมีหน้าที่น าส่งรายงานประจ าปี จ านวน 10 ชุดภายใน 30 วัน

นับแต่วันสิ้นสุดของปี (ปีงบประมาณ วันท่ี 30 กันยายน) 
ดังมีตัวอย่างรายงานประจ าปีปรากฎตามภาคผนวก ข

รายงานฉบับสมบูรณ์
ผู้รับทุนมีหน้าท่ีส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับภาษาไทย) ตาม

แบบและรายละเอียดอื่น ๆ พร้อมเอกสารหลักฐานตามท่ีผู้ให้ทุน
ก าหนด ภายในระยะเวลาการด าเนินโครงการท่ีระบุในสัญญา 
ข้อ 3 จ านวน 10 ชุด

1

2

3

4

ท้ังนี้ ผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวต้องเป็นผู้มีอ านาจกระท าการหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจ

ส่วนที ่4 : กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร



รายงาน ก าหนดส่งงาน จ านวน

ผลงานประจ างวด (ฉบับภาษาไทย) ตามแบบ

ท่ีก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีผู้ ให้ทุน

ก าหนด

ภายในระยะเวลาตาเอกสารแนบท้าย

สัญญา 3 และ 4

3 ชุด

รายงานความก้าวหน้าประจ าไตรมาส และ

รายงานทางการเงิน 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นงวดของแต่

ละไตรมาส

10 ชุด

รายงานประจ าปี ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดของปี

(ปีงบประมาณ วันท่ี 30 กันยายน)

10 ชุด

รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาการด าเนินโครงการท่ี

ระบุในสัญญา ข้อ 3

10 ชุด

ตารางสรุปการสง่มอบงาน

หมายเหตุ : เอกสารให้ส่งพร้อมไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบ pdf และ Source file
เช่น word, excel เป็นต้น



4.2 กำรพิจำรณำตรวจรบัผลงำน

ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบงานตามแต่ละงวดรวมถึงหลักฐานค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนตามเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายในภาคผนวก ง จากนั้นกลุ่มติดตามประเมินผลจะด าเนินการตรวจผลงานประจ างวด

งาน

เงิน

ขอบเขตการติดตาม
กองทุนจะท าการตรวจสอบผลการด าเนินงานของผู้รับทุน โดยพิจารณาจากเอกสารแนบท้ายสัญญา

การรับทุนตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ และจะท าการประเมินผลการด าเนินงาน

ของผู้รับทุนตามองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงาน (Time/Cost/Process)
(3) ผลสัมฤทธิ์โครงการ (Output/Outcome)
(4) ศักยภาพของโครงการท่ีจะประสบผลส าเร็จ
(5) ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (ถ้ามี)



4.3 กำรแก้ไขเมือ่เกิดปัญหำส่งมอบงำน

ในระหว่างด าเนินโครงการ หากมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องใด ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคในการ

ด าเนินการ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนได้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีปัญหาดังกล่าว

เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเร็ว

ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ ท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการ

ต่อไป หรือเกิดอุปสรรคอื่นใดท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการต่อไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน 

ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากการด าเนินโครงการท่ีได้รับไปในแต่ละงวด นั้น ๆ

ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ

แต่หากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืน

เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู ้ให้ทุนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู ้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้

ผู้รับทุนทราบ



4.4 ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล

ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบงานตามแต่ละงวดรวมถึงหลักฐานค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วนตามเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายในภาคผนวก ง จากนั้นกลุ่มติดตามประเมินผลจะด าเนินการตรวจผลงาน
ประจ างวด และจะมีการประเมินผลตามภาคผนวก จ

ผู้รับทุนส่งมอบผลงานประจ า
งวดตามก าหนดเวลา

กองทุนตรวจสอบความ
ครบถ้วนเอกสารตามสัญญา

กลุ่มติดตามประเมินผล 
สรุปผลการด าเนินงาน
และข้อสังเกต เข้าประชุม

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลให้ความเห็นชอบรับ
งาน และเห็นชอบการใช้จ่ายเงิน
โครงการ

กองทุนจ่ายเงินตามงวดงาน

รายงานเพื่อรับทราบภาพรวม 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ต่อคณะกรรมการ
บริหารฯ

กรณีไม่ครบถ้วน

แจ้งผู้ขอรับทุน
จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 
7 วัน

1
2

3
4

5
6



4.5 กำรขอเปลีย่นแปลงสญัญำ

หากมีความจ าเป็น ผู้รับทุนมีสิทธิขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ บุคลากรโครงการ ครุภัณฑ์ หรือรายละเอียดอื่นใดตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาได้ โดยผู้รับทุน
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบ และต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของ
ผู้ให้ทุน โดยการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุนก่อน 

ทัง้น้ี  ผูล้งนามในหนงัสอืดงักลา่วตอ้งเป็น
ผูม้อี านาจกระท าการ หรอื ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจ

ข้อก าหนดการแก้ไขสญัญา

(1) การแก้ไขสัญญาต้องไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินโครงการ ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่จะได้จากการด าเนินโครงการ

(2) ในการขอแก้ไขสัญญา ผู้ขอรับทุนจะต้องด าเนินการส่งหนังสือมายังกองทุนฯ ก่อนถึงก าหนดในการ
ส่งมอบงานงวดถัดไป โดยระบุรายละเอียดท่ีจะขอเปลี่ยนแปลง และเหตุผลท่ีขอเปลี่ยนแปลง โดย
เหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงจะต้องชัดเจน ตรวจสอบและพิสูจน์ได้

(3) ในการขอเปลี่ยนแปลงสัญญาใด ๆ ต้องมีการลงนามรับรองจากผู้มีอ านาจของหน่วยงานของผู้ขอ
รับทุน และหัวหน้าโครงการ เพ่ือรับรองผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

(4) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการท าโครงการ ไม่สามารถเพิ่มวงเงินท้ังหมดในการ
ด าเนินการได้ แต่โครงการอาจจะขอเพื่อปรับเปลี่ยนวงเงินระหว่างรายการได้ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองพิจารณาโครงการจะเห็นสมควร

(5) กรณีการขอขยายระยะเวลา ผู้ขอทุนต้องท าหนังสือเพื่อขอขยายระยะเวลาการด าเนินก่อนถึง
ก าหนดส่งงานในงวดงานท่ีต้องการขอขยาย แต่จะขยายได้หรือไม่ขึ้นกับดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการจะเห็นสมควร

(6) กรณีขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ หรือขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเชิง
กระบวนการ ครุภัณฑ์ งวดงาน งวดเงิน จะต้องมีเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงทุกรายการพร้อมท้ัง
ท าการเปรียบเทียบระหว่างรายการเก่าและใหม่ ว่ารายการใหม่ดีขึ้นหรือให้ประโยชน์กับทาง
ราชการอย่างไร

(7) ในการด าเนินโครงการ ทางผู้ขอรับทุนจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลาด าเนินโครงการท้ังหมด

(8) ในกรณีสัญญาไม่สมบูรณ์ หรือมีข้อขัดแย้งในสัญญา ให้ทีมกฎหมายวิเคราะห์ผลกระทบในการ
ด าเนินโครงการต่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือยกเลิกโครงการ เพ่ือน าเสนอต่อจะเสนอเพื่อแก้ไข
สัญญาได้หรือไม่



4.6 กำรขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร

การขยายระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ผู้รับทุนจะต้องกระท าก่อนครบ ก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการสิ้นสุด ไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร

เหตสุดุวิสยั

ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากผู้ให้ทุนหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดท่ีผู้รับทุน

ไม่ต้องรับผิดตามกฏหมาย ท าให้ผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาแห่งสัญญา

นี้ได้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิสั่งระงับโครงการชั่วคราวและผู้รับทุนมีสิทธิได้รับการขยายเวลาของโครงการ

ออกไปได้เท่ากับระยะเวลาท่ีเสียไปเนื่องจากเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวโดย ผู้รับทุนจะแจ้งเหตุหรือ

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เหตุหรือพฤติการณ์นั้นสิ้นสุดลง

หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคก่อนให้ถือว่า ผู้รับทุนได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ี

จะขอขยายเวลาการด าเนินโครงการออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก

ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ให้ทุน ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ให้ทุนทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

4.7 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร หรือ กำรขออนุญำตเผยแพร่
ข้อมูลโครงกำร

ในการประชาสัมพันธ์โครงการที่ขอรับทุน ผู้ขอทุนสามารถใช้โลโก้ของกองทุนในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการได้ แต่ควรมีการส่งอาร์ตเวิร์คของสื่อใด ๆ ที่จะท าการประชาสัมพันธ์ให้
ทางกองทุนดูก่อนเพื่อความเหมาะสม

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ควรส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตเผยแพร่มายังกองทุนก่อน ท้ังนี้หาก
โครงการมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทางผู้ขอรับทุนจะต้องท าตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ด้วย



4.8 กำรจัดซือ้ครุภัณฑ์ในโครงกำร

ในกรณีท่ีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และมีระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย หรือวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานต้น

สังกัดของตนอยู่แล้วก่อนการลงนามสัญญานี้ ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา  หรือวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์นั้น

หากผู้รับทุนไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยหรือวิธี

ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าว หรือเป็นหน่วยงานเอกชน การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัย หรือ

การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของผู้ให้ทุน

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องมี ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของผู้ให้ทุนตามท่ีผู้ให้ทุนก าหนดปรากฎให้เห็น

เด่นชัด และผู้รับทุนมีหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่าย

ของผู้รับทุนเอง ตลอดระยะเวลาท่ีต้องรับผิดชอบแต่ละโครงการเพื่อกิจการอันเป็นประโยชน์ของผู้รับทุน

ต่อไป

ผู้รับทุนจะต้องจัดท าบัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์ยื่นต่อผู้ให้ทุน และยินยอมให้ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจตราครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุนได้ตลอดเวลา 

โดยผู้ให้ทุนไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า



4.9 กำรส่งรำยงำนฉบบัสมบรูณล์่ำช้ำกวำ่ก ำหนด

ผูร้บัทุนน าสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์เกนิกวา่วนัทีก่ าหนด

ไมเ่กนิ 120 วนั
นบัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา ใน

การด าเนินโครงการ
ตามสญัญา

พนัก าหนด 120 วนั
นบัถดัจากวนัครบระยะเวลา 
ในการด าเนินโครงการ

ตามสญัญา

ถอืว่าผูร้บัทุนส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ล่าชา้ ผูร้บั

ทุนยนิยอมใหผู้ใ้หทุ้นลดเงนิงวดสุดทา้ยทีย่งัคงคา้ง

อยูก่ึง่หนึ่งจากทีร่ะบุไวใ้นสญัญา

ผูร้บัทุนยนิยอมใหผู้ร้บัทุนระงบัการจ่ายเงนิงวด

สุดทา้ยทัง้หมดทีย่งัคงคา้งอยูต่ามที่ระบุใน

สญัญา

4.10 กำรติดตำมงำนในพ้ืนทีโ่ครงกำร

ผู้รับทุนจะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ให้ ทุน คณะกรรมการดิจิ ทัลฯ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการเข้าไปในสถานท่ีของผู้รับทุน หรือสถานท่ี
ด าเนินโครงการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินการโครงการ

4.11 ใบเสร็จรับเงนิ VS หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย

ใบเสร็จรับเงิน คือ หลักฐานการรับเงินท่ีออกจาก
หน่วยงานของผู้ขอทุน เป็นหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้
ขอทุนได้รับเงินจากกองทุนในแต่ละงวด และต้อง
น าส่ งใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน แต่ ไม่ ใช่
ใบก ากับภาษี

หลักฐานการเบิกจ่าย คือ หลักฐานใบก ากับภาษี
หรือเอกสารแสดงการจ่ายเงินท่ีหน่วยงานของผู้
ขอทุนได้น าเงินท่ีได้รับจากองทุนไปใช้จ่าย 



ส่วนที ่5 : กำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรเงินและบัญชี

5.1 กำรเปิดบัญชีโครงกำร

5.2 กำรจ่ำยเงินทุน

5.3 กำรช ำระภำษีอำกร

5.4 กำรก ำหนดงวดเงินโครงกำร



5.1 กำรเปิดบัญชีโครงกำร

ส่วนที ่5 : กำรด ำเนินกำรดำ้นกำรเงินและบัญชี

ผู้รับทุนด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท “ออมทรัพย์” ชื่อบัญชีตามท่ี
กองทุนก าหนด 

5.2 กำรจ่ำยเงินทุน

การส่งมอบงานผู้รับทุนต้องน าส่งส าเนาหลักฐานการเบิกจ่ายทุกรายการ พร้อมรับรองส าเนา
โดยผู้มีอ านาจ ตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 
เพื่อให้กองทุนพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบผลงานการด าเนินโครงการแต่ละงวดและ
เง่ือนไขการจ่ายเงิน (เอกสารแนบท้ายสัญญา 3) โดยผู้ให้ทุนมีสิทธิ์ท่ีจะพิจารณายอดเงินท่ีจะจ่ายแต่
ละงวดตามหลักฐานการเบิกจ่ายท่ีได้รับมาได้ ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุน ซึ่ง
ผู้ให้ทุนจะจ่ายให้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับทุนตามท่ีระบุในเอกสารแนบท้าย
สัญญา โดยผู้รับทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเกิดจากการโอนเงิน (ถ้ามี) หลังจาก
ท่ีผู้ให้ทุนโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนมีหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงินและส่งมอบ
ใบเสร็จรับเงินในแต่ละงวดให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 15 วันนับแต่ได้รับเงินทุน

หากเงินทุนท่ีผู้รับทุนได้รับจากผู้ให้ทุนเหลืออยู่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนต้องส่งคืนผู้ให้ทุน
ภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และกรณีเกิด
ผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยท่ีเกิดจากทุนท่ีได้รับจัดสรรฯ ผู้รับทุนมีหน้าท่ีต้องรายงานวิธีการเก็บ
รักษาเงินต่อผู้ให้ทุน



5.3 กำรช ำระภำษีอำกร

การจ่ายเงินทุนตามสัญญานี้ ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด (ถ้าม)ี 

หากมีค่าภาษีอากรใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากวงเงินอันเกิดจากการได้รับทุนตามสัญญานี้ 
ให้เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับทุนและไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน
เงินทุนภายใต้สัญญานี้ (ให้ผู้รับทุนมีหน้าท่ีต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40)

5.4 กำรก ำหนดงวดเงินโครงกำร

 ผู้รับทุนต้องมีส าเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงินเพื่อประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก ง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนฯ

 กรณีหน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ ต้องมีหลักฐานหัวหน้าส่วนราชการ
อนุมัติรับไว้ใช้ในราชการ 

 ก าหนดวงเงินให้สอดคล้องกับงวดงานและระยะเวลาโครงการ

 ผู้รับทุนจะต้องส่ง รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ภายใน 30 วัน หลังจาก
ลงนามในสัญญา (ถึงแม้จะไม่มีการเบิกจ่ายเงิน) เบิกได้ไม่เกิน 30%

การแบ่งงวดงานและงวดเงินให้ก าหนดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลผลิต/ปริมาณ
งาน และเงินท่ึได้รับการสนับสนุนทุน อย่างไรก็ตามจ านวนงวดงานในการด าเนินงานไม่ควรต่ ากว่า 3 
ครั้งใน 1 ปี ยกเว้นในกรณีโครงการระยะสั้นอาจจะพิจารณาเป็นกรณีไป

เง่ือนไขส าคญั



ส่วนที ่6 : กำรปิดโครงกำร

6.1 กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์

6.2 กำรจัดท ำหนังสือกำรส่งคืน/ดอกเบีย้

6.3 กรรมสิทธิใ์นครุภัณฑ์

6.4 กำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำยและปิดโครงกำร



6.1 กำรจัดท ำรำยงำนฉบบัสมบรูณ์

ส่วนที ่6 : กำรปิดโครงกำร

เมื่อผู้รับทุนได้ด าเนินการตามสัญญาท่ีก าหนดและส่งมอบผลงานประจ างวดสุดท้าย และ
ขออนุมัติปิดโครงการ ซึ่งมีเอกสารประกอบ ดังนี้

6.1.1 หลักฐำนทำงบัญชีกำรใช้จ่ำยเงินทุน

กรณีหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินกองทุน ตามแบบ
ท่ีกองทุนก าหนด

กรณีเอกชนและประชาชนท่ัวไป จะต้องจัดท ารายงานทางการเงินของโครงการ
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีการใช้จ่ายเงินทุนของ โครงการ 
ตามแบบท่ีกองทุนก าหนด 

6.1.2 รำยงำนกำรจัดซือ้ครุภัณฑ์ในโครงกำร

จัดท ารายงานครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อในโครงการ โดยระบุจ านวนงบประมาณท่ีจัดซื้อ 
เอกสารหลักฐานการจัดซื้อ และข้อบ่งชี้ลักษณะการใช้งานของครุภัณฑ์นั้น ๆ กับโครงการ

6.2 กำรจัดท ำหนังสือกำรสง่คืน/ดอกเบีย้

หากเงินทุนที่ผู้รับทุนได้รับจากผู้ให้ทุนเหลืออยู่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนต้องส่งคืนผู้ให้ทุน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการปรากฏตาม
สัญญา

ตารางแสดงเอกสารประกอบการขอปิดโครงการ

ล าดับ เอกสารประกอบการขอปิดโครงการ
1 รายงานฉบับสมบูรณแ์ละผลผลิตโครงการ

- หลักฐานทางบัญชีการใช้จ่ายเงินทุน
- รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการ

2 หนังสือการส่งคืนเงิน/ดอกเบี้ย



6.3 กรรมสิทธิใ์นครุภัณฑ์

เมื่อสิ้นสุดโครงการ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโดยตรงให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์แก่ผู้รับทุน แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงครุภัณฑ์ท่ีมิได้ใช้เพื่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการนั้น
โดยเฉพาะครุภัณฑ์เช่นว่านั้นให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุนเว้นแต่ผู้ให้ทุนจะก าหนดเป็นอย่างอื่น

6.4 กำรเบิกจ่ำยงวดสดุท้ำยและปิดโครงกำร

ผู้รับทุนต้องส่งมอบงานงวดสุดท้ายพร้อมหลักฐานทางบัญชีการใช้จ่ายเงินทุนและรายงาน
ครุกัณฑ์ พร้อมส่งมอบผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยผู้รับทุนจะแสดงค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจาก
โครงการท้ังหมด และเบิกจ่ายจริงตามวงเงินท่ีเกิดขึ้น แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกินกว่าวงเงินท่ีได้รับตามสัญญา
รับทุน

หากผู้รับทุนมีเงินเหลือจ่าย จะต้องส่งเงินท่ีได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการด าเนินการ 
"โครงการ" ในส่วนท่ีเหลือคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายหลังโครงการสิ้นสุด โดยต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาโครงการ หากผิดนัดผู้รับทุนต้องช าระดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของจ านวนเงินท่ีเหลือคืน นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันท่ีช าระคืนให้แก่ผู้ให้ทุน 

ทัง้น้ีใหโ้อนเขา้บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั

ช่ือบญัชี
“กองทนุพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เพ่ือ

การรบัเงินทางอิเลก็ทรอนิกส”์

เลขท่ีบญัชี
955-6-00480-7

สาขา
ศนูยร์าชการฯ แจ้งวฒันะ (อาคารบ)ี

ผูร้บัทุนตอ้งสง่ เอกสารหลกัฐานการโอนเงิน ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีผู่ร้บัทุนไดโ้อนเงนิ
เขา้บญัชี เพือ่แจง้ใหก้องทุนทราบ



กรณีที่ 1 หากเงินทุนท่ีผู้รับทุนได้รับจากผู้ให้ทุนเหลืออยู่ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับทุนต้องส่งคืนผู้ให้ทุนภายใน 
60 วันนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และหากเกิดผลประโยชน์
หรือดอกเบี้ยที่เกิดจากทุนที่ได้รับจัดสรรฯ ผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องรายงาน วิธีการเก็บรักษาเงินต่อ
ผู้ให้ทุน

กรณีที่ 2 กรณีท่ีผู้รับทุนมีปัญหาหรือเหตุขัดข้องใด ๆ ท่ีไม่สามารถจะแก้ไขได้ ท าให้ไม่อาจด าเนิน
โครงการต่อไป หรือเกิดอุปสรรคอื่นใดท าให้ไม่อาจด าเนินโครงการต่อไปได้ โดยมิใช่ความผิดของผู้รับ
ทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะส่วนท่ีเหลือจากการด าเนินโครงการท่ีได้รับไปในแต่ละงวดนั้น ๆ 
ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ

แต่หากปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้รับทุนเองผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนท้ังหมด
ท่ีได้รับไป ให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ

ผูร้บัทุนตอ้งสง่ เอกสารหลกัฐานการโอนเงิน ภายใน 7 วนั นบัจากวนัทีผู่ร้บัทุนไดโ้อนเงนิ
เขา้บญัชี เพือ่แจง้ใหก้องทุนทราบ



ส่วนที ่7 : กำรกระท ำผิดสัญญำ

7.1 กำรระงับกำรจ่ำยเงินทุนชัว่ครำว

7.2 กำรยกเลิกสัญญำ



ส่วนที ่7 : กำรกระท ำผิดสัญญำ

7.1 กำรระงับกำรจ่ำยเงนิทุนชัว่ครำว

ผู ้ให ้ทุนมีสิทธิระงับการจ่ายเงินทุนชั ่วคราวได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

01 กรณีผูร้บัทุนไมเ่ริม่ด าเนินโครงการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท าสญัญา

02
กรณีผู้รบัทุนด าเนินโครงการล้าช่า หรือ  เกินกว่าก าหนดระยะเวลาโครงการตาม  
สญัญา หรอืกรณีมเีหตุขดัขอ้งใด ๆ อนัเป็นเหตุท าใหผู้ใ้หทุ้น เหน็วา่การด าเนินการไม่
สามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามสญัญา หรอื การด าเนินโครงการจะไม่เป็นประโยชน์อกี
ต่อไป

03 กรณีผูร้บัทุนไมป่ฏบิตัติามสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง

04 กรณีผูร้บัทุนละทิง้โครงการ



7.2 กำรยกเลิกสัญญำ

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องช าระคืนเงินทุนส่วนท่ีเหลือจากการด าเนินการ
โครงการท่ีได้รับไปในแต่ละงวด ณ วันท่ีสัญญาสิ้นสุด รวมท้ังส่งมอบผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว 
ครุภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดอันได้มาจากการให้ทุนตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ให้ทุน
ภายในเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับทุนต้องชดใช้ราคา
เป็นตัวเงิน ในจ านวนท่ีผู้ให้ทุนเห็นชอบ

ท้ังนี้ การบอกเลิกสัญญา หากผู้ให้ทุนเห็นว่าเหตุแห่งการ บอกเลิกสัญญามิได้เกิดจากความรับ
ผิดของผู้รับทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาจ่ายเงินทุนส่วนท่ีเหลือ ให้แก่ผู้รับทุนตามสัดส่วนท่ีผู้ให้ทุนเห็นว่าเป็น
ธรรมและเหมาะสมส าหรับการบอกเลิกสัญญา ผู้รับทุนต้องคืนเงินท้ังหมดที่ได้รับแก่ผู้ให้ทุน

หากผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนปฏิบัติ หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายใน เวลาที่ก าหนดแล้ว 
หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมด หรือแต่บางส่วนโดยแจ้งแก่ผู้รับทุน
เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

กรณีผูร้บัทุนไมป่ฏบิตัติามวตัถุประสงคข์องสญัญาน้ี ผูใ้หทุ้นมสีทิธิ

บอกเลกิสญัญาไดท้นัท ีหรอืเรยีกคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้

โดยแจง้แก่ผูร้บัทุนเป็นหนงัสอืลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั



ส่วนที ่8 : ค ำถำมทีพ่บบ่อย



8.1 ค ำถำมทีพ่บบ่อย

ส่วนที ่8 : ค ำถำมทีพ่บบ่อย

1. ใครที่ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้บา้ง
ค าตอบ หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลท่ัวไป โดยกองทุนจะมุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน 

หรือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาดิจิทัลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการสาธารณะ ไม่เป็นการ
แสวงหาก าไร และไม่เป็นการท าลายการแข่งขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของกิจการภาคเอกชน รวมถึงให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเร่ืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลฯ 

2. ปี พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมมีกรอบนโยบายในการสนับสนุน
เงินทุนอย่างไรขอรับการสนับสนนุอะไรได้บา้ง

ค าตอบ : ในปี พ.ศ. 2565 กองทุน มีกรอบนโยบายในการสนับสนุนเงินทุน จ านวน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 Digital Agriculture
“ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตร

แบบเชิงรุกในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการท างานร่วมกันกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และ
กิจกรรมในภาคการเกษตรเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตรไปสู่มิติ
การพัฒนาร่วมอื่น ๆ”

ด้านที่ 2 Digital Government & Infrastructure
“ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน การบูรณาการ และการท างานร่วมกัน 
เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ในการด าเนินงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด”

ด้านที่ 3 Digital Manpower
“ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาตลอดช่วงอายุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”



ด้านที่ 4 Digital Technology
“ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เช่น การพัฒนา

นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุขหรือบริการสุขภาพ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นต้น เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับขีดความสามารถหรือการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

3. ระยะเวลาการขอรับการสนับสนุน 
ค าตอบ : กองทุนจะเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความประสงจะขอรับการส่งเสริม 

สนับสนุนจากกองทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนอย่างไร 
ค าตอบ : กองทุนจะพิจารณาจัดสรรทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

บนพื้นฐานล าดับความส าคัญ อาทิ ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
ท่ีจ่ายไป ผลงานท่ีได้รับต้องมีความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติท่ี
จะได้รับ

5. หากต้องการเสนอข้อรับทุนจะต้องด าเนินการอย่างไร
ค าตอบ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-142-7575 และติดตามรายละเอียด

การขอรับทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://defund.onde.go.th



ภำคผนวก

ภำคผนวก ก เอกสารสัญญาโครงการและเอกสารแนบท้ายสัญญา

ภำคผนวก ข รายงานความก้าวหน้าไตรมาส/รายงานประจ าปี

ภำคผนวก ค ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ภำคผนวก ง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ภำคผนวก จ แบบฟอร์มติดตามและประเมินผล

ภำคผนวก ฉ ตัวอย่างหนังสือส่งคืนเงิน/ดอกเบี้ย

ภำคผนวก ช ตัวอย่างหนังสืออื่นๆ



ภำคผนวก ก

เอกสารสัญญาโครงการและ
เอกสารแนบท้ายสัญญา

- หน่วยงานรัฐ
- เอกชน และบุคคลทั่วไป



ตัวอย่างสัญญาของหน่วยงานรัฐ



















ตัวอย่างสัญญาของเอกชน และบุคคลท่ัวไป





















ตวัอยา่ง เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 2



ตวัอยา่ง เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 3



ตวัอยา่ง เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข (4)



ตวัอยา่ง เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 4 (ต่อ)



ตวัอยา่ง เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 4 (ต่อ)



เอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 5



ภำคผนวก ข

รายงานความก้าวหน้าไตรมาส/
รายงานประจ าปี





















ภำคผนวก ค

ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์



ส านักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ























ภำคผนวก ง

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย











































ภำคผนวก จ

แบบฟอร์มติดตามและประเมินผล

















ภำคผนวก ฉ

ตัวอย่างหนังสือส่งคนืเงิน/ดอกเบี้ย





ตวั
อย

า่ง





ภำคผนวก ช

ตัวอย่างหนังสืออื่นๆ










