
DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01-E) 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Event and Marketing Fund  
สาํนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการชวยเหลือหรือการอุดหนุน 

การจัดกิจกรรมสงเสรมิหรือประกวดการสรางความตระหนัก การจับคูธุรกิจ เก่ียวกับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดจิิทัล (depa Digital Event and Marketing Fund)  

 

 

 

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

 

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

 (ชื่อองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

 

 

เสนอ 

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

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

2. ลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรการ (โปรดเลือกประเภท) 

□ เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

□ เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมประกวดการสรางความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

□ เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมการจับคูธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

3. ขอมูลผูสมัคร  

□ 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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5. ผูขอรับการสงเสริมและสนบัสนุนไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการน้ีเพื่อขอรับ

ทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

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

 

 

1. วัตถุประสงคโครงการ (ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเร่ือง เพ่ือใหวัตถุประสงคเปนตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการได)

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

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

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

2. รายละเอียดโครงการโดยยอ 

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

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

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

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

3. ตัวช้ีวัดโครงการ (โปรดระบุ) 

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

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

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

4. ขอบเขต หรือรูปแบบในการดําเนินงาน

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

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

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

5. สถานที่ในการดําเนินการ 

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

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

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

สวนท่ี 2 ขอมูลขอเสนอโครงการ 
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6. แผนการดําเนินงานและขอบเขตงาน (ระบุแผนการดําเนินงานของโครงการภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด) 

    6.1) แผนการดําเนินงาน 

 (ทานควรจะลําดับแนวทางการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพราะ ทางโครงการจะพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากแนวทาง/

แผนการดําเนินงานท่ีทานเสนอมา และระบุผลลัพธ ของโครงการ ในแตละชวง การเบิกจายเงิน) 

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

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

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 6.2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ (รวมสูงสุดไมเกิน 12 เดือน)    เดือน  

7 กรอบวงเงินโครงการ 

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ       บาท  

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*      บาท 

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ไมเกิน 5,000,000 บาท และไมเกิน 60% ของกรอบวงเงินทั้งหมดของ

โครงการ  

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก depa 

1) คาตอบแทนและคาจาง   บาท    บาท 

2) คาเดินทางตางประเทศ (ไมเกิน 25% ของมูลคา

โครงการและตองไมเกิน 150,000 บาท ตอราย และ

สํ านักงานจะสนับสนุน สูงสุด ไม เกิน  70% ของ

คาใชจายในหมวดน้ี) 

   

บาท  

   

บาท 

3) คาเดินทางภายในประเทศ    บาท    บาท 

4) คาจัดกิจกรรม จางผูจัดงาน และจัดทําสื่อ PR 
 

บาท   บาท 

5) คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)   บาท    บาท 

รวม (.........%) บาท (.........%) บาท 
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□ 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 ซ่ึงผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนนํามาใชปฏิบัติงานในโครงการ 

 2.ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอ่ืน ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน  

 3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลที่ใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ขอตกลง: การลงลายมือช่ือขางทายน้ี ผูขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการฉบับน้ี หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทที่เก่ียวกับโครงการน้ีวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 คํารับรองของผูสมัคร 

โปรดประทับตรา

สําคัญ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) หนวยงานภาครัฐ  

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

2) สถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

3) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน)  

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการที่ชัดเจน 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

4) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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

   

 


