ใบสมัครขอรับการส่ งเสริ มและสนับสนุน DEPA APPLICATION FORM (DEPA-RA-01-C)
สานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy Promotion Agency)

ใบสมัครขอรั บการส่ งเสริ มและสนับสนุนผ่ านมาตรการช่ วยเหลือหรื อการอุดหนุนการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุ มชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)
(DEPA-RA-01-C)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
1.1) ชื่ อโครงการ
1.2) ข้อมูลผูส้ มัคร
ชื่ อหน่วยงาน/องค์กร/บริ ษทั
เลขทะเบียนนิติบคุ คล

เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร

ชื่ อผูม้ ีอานาจลงนามในสัญญา
นาย

นาง

นางสาว ชื่ อ

นามสกุล

เลขที่บตั รประชาชน

อีเมล

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

ชื่ อผูป้ ระสานงาน
นาย

นาง

นางสาว ชื่ อ

เลขที่บตั รประชาชน
โทรศัพท์

นามสกุล
อีเมล
โทรศัพท์มือถือ

1.3) ที่อยู่หรื อสถานที่ติดต่อสะดวก (สาหรับจัดส่งเอกสาร) บ้านเลขที่

อาคาร/หมู่บา้ น (ถ้ามี)

ชั้น/ห้อง (ถ้ามี)

ซอย (ถ้ามี)

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

จังหวัด

โทรศัพท์

ถนน
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์มือถือ

อีเมล

1.4) สถานะของท่าน
หน่วยงานภาครัฐ (รวมรัฐวิสาหกิจ และสถาบันเฉพาะทางของรัฐ)
สถาบันการศึกษา
ชื่ อคณะ/ศูนย์/สถาบัน (โปรดระบุ)
องค์การ/สมาคมธุรกิจและอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อสินค้า/บริ การที่ผลิต (โปรดระบุ)
สหกรณ์
ชื่อสินค้า/บริ การที่ผลิต (โปรดระบุ)
กองทุนหมู่บา้ น
นิติบคุ คล/กลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ (โปรดระบุ)
1.5) รู ปแบบโครงการขอรับการสนับสนุน
จัดทาแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั เพื่อชุมชน
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1.6) ประเภทกลุ่มเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั เป้าหมาย
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ข้อมูลแบบไม่มีศูนย์กลาง (Block Chain)
การเรี ยนรู้ของเครื่ อง (Machine Learning)
ระบบสนทนาดิจิทลั (Conversational System)
โปรแกรมอัจฉริ ยะ (Intelligent Applications)
ดิจิทลั แพลตฟอร์ ม (Digital Platform)
อินเทอร์ เน็ตเพื่อสรรพสิ่ ง (Internet of Things; IoT)
แอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมบริ การ (MASA)
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ ง (Virtual Reality)
เทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย (Adaptive Security)
ระบบดิจิทลั กับสิ่ งของที่เป็ นกายภาพ (Digital Twin)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
1.7) ผูใ้ ห้บริ การด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Provider) (หากสามารถระบุบุคคล บริ ษทั องค์กร หรื อกลุ่มผูใ้ ห้บริ การได้)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลข้ อเสนอโครงการ
2.1) ที่มาและความสาคัญของโครงการ

2.2) วัตถุประสงค์ของโครงการ (ไม่จาเป็ นต้องครบทั้ง 5 ข้อ)
ข้อที่ 1

เพื่อ

ข้อที่ 2

เพื่อ

ข้อที่ 3

เพื่อ

ข้อที่ 4
ข้อที่ 5

เพื่อ
เพื่อ

2.3) กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ได้แก่

จานวน

คาอธิบาย :

2.4) สถานที่ในการดาเนินงาน (ระบุพ้นื ที่ของการดาเนินโครงการ)
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2.5) ขอบเขตและแผนการดาเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ)

2.6) เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั โครงการ (ไม่จาเป็ นต้องครบทั้ง 5 ข้อ)
เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั ที่ 1
เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั ที่ 2
เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั ที่ 3
เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั ที่ 4
เป้าหมาย/ตัวชี้ วดั ที่ 5
2.7) ระยะเวลาดาเนินโครงการ*
เดือน

เดือนที่
จานวน

หน่วย

จานวน

หน่วย

จานวน

หน่วย

จานวน

หน่วย

จานวน

หน่วย

* โครงการจัดทาแผนไม่เกิน 12 เดือน โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมไม่เกิน 36 เดือน)

2.8) กรอบวงเงิน (กรอกตัวเลขทั้งหมด ไม่ใช่ต่อหัว)
กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ
กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*

บาท
บาท

* ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายสาหรับโครงการจัดทาแผน ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายสาหรับโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

2.9) หมวดค่าใช้จ่าย (ยอดรวมจะต้องเท่ากับข้อ 2.8)
ค่าตอบแทนและค่าจ้าง
ค่าเดินทาง

วงเงินของโครงการ

ที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa
บาท

บาท

บาท

บาท

ค่าจัดทาแผน วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และจัดประชุม

บาท

บาท

ค่าเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั และค่าอนุญาตใช้สิทธิ

บาท

บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์และเครื่ องจักร
ค่ารับรองมาตรฐานหรื อจดทรัพย์สินทางปัญญา
ค่าบริ หารจัดการโครงการ (ไม่เกิน 15%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ)

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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2.10) แผนแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั
เทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั และความเป็ นเจ้าของเทคโนโลยี/นวัตกรรม :

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรื อรายได้ของชุมชน :

ประโยชน์และผลกระทบจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทลั ต่อเศรษฐกิจ สังคม หรื อสิ่งแวดล้อม :

เครื อข่ายและผูม้ ีส่วนได้/เสี ย :

แผนการตลาดเบื้องต้น (รู ปแบบการทาการตลาดและการขยายตลาด) :

แผนการเงินเบื้องต้น (รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไร สิ นทรัพย์ ทุน หนี้สิน) :

2.11) บุคลากรหลัก (ไม่จาเป็ นต้องครบทุกคน)
นาย

นาง

นางสาว ชื่ อ

นามสกุล

เลขที่บตั รประชาชน
นาย

นาง

ตาแหน่ง
นางสาว ชื่ อ

นามสกุล

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง
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นาย

นาง

นางสาว ชื่ อ

นามสกุล

เลขที่บตั รประชาชน
นาย

นาง

ตาแหน่ง
นางสาว ชื่ อ

นามสกุล

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง
ส่ วนที่ 3 เอกสารประกอบการพิจารณา

3.1.1) หน่วยงานภาครัฐ (ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อ ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน
เอกสารแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอานาจลงนาม
3.1.2) สถาบันการศึกษา (ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อ ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรื อเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
เอกสารแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร/ผูม้ ีอานาจลงนาม
3.1.3) องค์การ/สมาคมธุรกิจและอุตสาหกรรม (ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อ ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง)
เอกสารการจัดตั้งที่มีวตั ถุประสงค์ขององค์การและโครงสร้างกรรมการที่ชดั เจน
เอกสารแต่งตั้งผูม้ ีอานาจลงนาม
เอกสารยืนยันสมาชิกขององค์การ/สมาคม
3.1.4) วิสาหกิจชุมชน (ต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อ ยกเว้นข้อที่เขียนว่า "ถ้ามี")
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน) รายนามคณะกรรมการและเลขที่บตั รประชาชน (ถ้ามี)
สาเนาบัญชีรายชื่ อผูถ้ ือหุน้
3.2) กรณี มอบอานาจให้บคุ คลอื่นดาเนินการแทน
เลขที่บตั รประชาชนของผูม้ อบอานาจ

เอกสารบัญชี งบการเงิน (ถ้ามี)
หนังสื อมอบอานาจที่ลงนามครบถ้วน
เลขที่บตั รประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ

ส่ วนที่ 4 คารั บรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกัน เว้นแต่ทนุ นั้นเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่ อ (ลายเซ็น)
นาย
นาง
นางสาว
ชื่ อผูม้ ีอานาจลงนาม/ผูร้ ับมอบอานาจ
นามสกุล
ชื่ อ
สมัคร ณ วันที่
ตาแหน่ง
เดือน
ปี 2
หมายเหตุ : หากสานักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้เป็ นเท็จ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการพิจารณาหรื อยกเลิกให้การส่งเสริ มและสนับสนุน
*ทันผูไที้ ด้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจะต้องรับผิดแต่โดยลาพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรื อสิ ทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลภายนอก หรื อหน่วยงานภายนอก ซึ่งผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนนามาใช้ปฏิบตั ิงานในโครงการ
** การลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ผูข้ อรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ
โครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอนั เกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนี้วา่ มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น และ /หรื อปลอมแปลง
เอกสารของผูอ้ ื่น หรื อไม่วา่ ประการใดก็ตาม ผูข้ อรับการสนับสนุนจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผูเ้ ดียว
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