
DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01/RD&I) 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Digital Research development and Innovation Fund 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการชวยเหลือหรือการอุดหนุน 

การรวมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  

(depa Digital Research Development and Innovation Fund) 

 

 

 

ช่ือโครงการที่เสนอ.............................................................................. 

 

โดย........................................................................................ 

(ชือ่องคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

 

 

 

เสนอ 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ช่ือโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………………......................................... 

      (อังกฤษ)...................................................................................................................................................... 

2. ลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรการ (โปรดเลือกประเภท) 

□ เพ่ือวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม 

□ เพ่ือวิจัยและตอยอดในเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูเดิม 

□ เพ่ือขยายผลการประยุกตใชเทคโนโยลีดิจิทัลในกลุมเปาหมาย 

□ เพ่ือวิจัยดานความตองการและการตลาดในธุรกิจดิจิทัล  

3. ขอมูลผูสมัคร  

□ บุคคลท่ัวไป (ชื่อ-สกุล.................................................... เลขที่บัตรประชาชน.....................................) 

□ นิติบุคคล (ชื่อนิติบุคคล................................................. เลขนิติบุคคล................................................) 

□ องคกร/สถาบัน/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา (ชื่อ.............................................................................) 

4. โปรดระบุรายละเอียดผูประสานงานโครงการ 

    4.1 ชื่อหนวยงาน 

ชื่อ..........................................................................................เลขทะเบียน ..................................................................... 

ท่ีอยู................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................ 

เบอรโทรศัพท........................................................................ อีเมล ............................................................................... 

    4.2 ชื่อบุคคลผูมีอํานาจลงนามในสัญญา  

 1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

 2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

 3. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง....................................................... 

 

    4.3 โครงสรางองคกร (organization chart) 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 1 ขอมูลการสมัคร 
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DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01/RD&I) 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Digital Research development and Innovation Fund 

สํานกังานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

5. ผูขอรับการสงเสริมและสนบัสนุนไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการน้ีเพื่อขอรับ

ทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

ชื่อโครงการ............................................................................... 

.................................................................................................. 

ชื่อหนวยงาน............................................................................. 

.................................................................................................. 

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

.................................................................................................. 

6. การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ 

  ไมมีการตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญา  

  ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา  

  ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา โปรดระบุ…………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

1. บทคัดยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) และกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework 

diagram) ความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….................................................................................................................................................................... 

…………………...................................................................................................................................................................

 1.2 ที่มาและความสําคัญ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………................................................................................................................................................................... 

………………….................................................................................................................................................................... 

   1.3 องคความรู/ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………....................................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงคโครงการ (ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเร่ือง เพ่ือใหวัตถุประสงคเปนตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการได)

 1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

สวนที่ 2 ขอมูลขอเสนอโครงการ 
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2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

3. ทฤษฎีหรืองานวิจัยดานวิศวกรรมหรือบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และกรอบแนวคิดของโครงการวจิัย (ระบุทฤษฎี 

สมมุติฐาน และกรุณาจัดทํากรอบแนวคิดของโครงการโดยละเอียดและมีความสมบูรณ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………....................................................................................................................................................................

.......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………........

........................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

4. แผนการดําเนินงานและขอบเขตงานวิจัย (ระบุแผนการดําเนินงานของโครงการภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด) 

    4.1) แผนการดําเนินงาน 

 (ทานควรจะลําดับแนวทางการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน เพราะ ทางโครงการจะพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากแนวทาง/

แผนการดําเนินงานที่ทานเสนอมา และระบุผลลัพธ ของโครงการ ในแตละชวง การเบิกจายเงิน) 

 

รายละเอียดการดําเนินงาน เดือนที่ 

กิจกรรม ผลลัพธ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
 

 
 

         

     
 

        

              

              

              

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางเปนการแสดงตัวอยางถึงการเขียนแผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณโครงการ 

 

 4.2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ   เดือน (รวมสูงสุดไมเกิน 36 เดือน)  

 4.3) แผนการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัล และความแตกตาง/โดดเดนของเทคโนโลยี/นวัตกรรม:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………....................................................................................................................................................................
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.......................…………………………………………………………………………………………………………………………………………........

....................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 7.5) ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรบั และการใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงนโยบาย หรือเชิง

สาธารณะ :  

ระบุเปาหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ชื่อผลผลิตหรือส่ิงที่สง

มอบ 

ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงความคุมคาในการ

ลงทุน 

     

     

 

 7.6) ผลกระทบ/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ดานวิชาการ .............................................................................................................................................................. 

 ดานนโยบาย ............................................................................................................................................................. 

 ดานเศรษฐกิจ/พาณชิย/อุตสาหกรรม ....................................................................................................................... 

 นวัตกรรม/เทคโนโลยี ............................................................................................................................................... 

 ดานสังคมและชุมชน 

........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................... 7.7) แผนการถายทอดหรือ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล : 

..............................................................................7.8) เครือขายและผูมีสวนได/เสีย :  

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

4. รูปแบบธุรกิจ (Business canvas) ทําตาราง 

 ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................................ 

4. ตัวช้ีวัดโครงการ (โปรดระบุ) 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

 

5. สถานที่ในการดําเนินการ 

 ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

............ 

 

6. วงเงินโครงการ 

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ       บาท  

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa      บาท  

หมายเหต:ุ depa สนับสนุนไมเกิน 50% ของวงเงินโครงการท้ังหมด 

8.1) หมวดคาใชจาย วงเงนิของ

โครงการ 

ที่ขอรับการสนับสนุน

จาก depa 

 

คาตอบแทนและคาจาง ()(ไมเกิน 50%)   xxx,xxx  

คาเดินทาง() (ไมเกิน 25%)     

คา่เก็บ/วิเคราะห์ข้อมูล     

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนา (ไม่เกิน 

30%)  

   

คา่ครุภณัฑ์ เครืองจกัร และซอฟต์แวร์ 

(ไม่เกนิ 50%)  

   

คา่บริหารโครงการ (ไม่เกนิ 30% ของวงเงนิโครงการ

ทงัหมด) 

   

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื น ๆ  ( โ ป ร ด

ระบ)ุ......................................... 
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7. เอกสารอางอิงของโครงการวิจัย 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..........................................................................................................................................................................

............... 

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมท้ังพิจารณาไตรตรองอยางถ่ีถวนแลว จึงมีความ

ประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม

ขอกําหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พรอมทั้งจะใหความรวมมือในการใหขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานอยาง

เครงครัดทุกประการ 

□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับน้ีรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอางถึงมีความถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ 

         ลงชื่อ ....................................................................................... ผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ 

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

         ตําแหนง ...................................................................................... 

         วัน/เดือน/ป พ.ศ. ..............................................(ท่ีสมัคร) 

หมายเหตุ 

 1.ผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองรับผิดแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ในทรัพยสินทางปญญาของ

บุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอก ซึ่งผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนนํามาใชปฏิบัตงิานในโครงการ 

 2.ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอ่ืน ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน  

 3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลที่ใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

           4.ผลงานหรือบทสรุปคัดยอ ทางสาํนักงานฯ ขอสิทธ์ิในการประชาสัมพันธของสํานักงานฯ  

 5. ผูขอรับการสงเสริมสนับสนุนใหความรวมมือในการใหขอมูลกับสํานักงานฯ เพ่ือใชประเมินความสําเร็จและผลกระทบของโครงการท่ีไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนจากสํานักงานฯ ในอนาคต 

 5. ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคาและทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือหรือการอุดหนุนจากสํานักงานใหถือเปน

กรรมสิทธ์ิและสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุน 

ขอตกลง: การลงลายมือชื่อขางทายน้ี ผูขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการฉบับน้ี หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทท่ีเก่ียวกับโครงการน้ีวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

 

 

 

โปรดประทับตรา

สําคัญ (ถามี) 

สวนท่ี 3 คํารับรองของผูสมัคร 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา 

ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองจัดสง (1) ใบสมัคร (2)เอกสารแนบเพิ่ม เติม (ถามี) และ (3) 

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) บุคคลท่ัวไป 

□ สําเนาเอกสารรับรองการทาํงาน/หลักฐานการศึกษา 

□ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ขอจากสถาบันการเงิน (ถามี) 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถามี) 

3) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน) 

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการ 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

4) หนวยงานภาครัฐ 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

5) สถาบันการศกึษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 
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6) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

□ เลขที่บัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ โปรดระบุเลข ....................................................................... 

□ เลขที่บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ โปรดระบุเลข ................................................................... 
 


