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แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทัล 
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ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(depa Digital Infrastructure Fund for Private and Public Investment) 

 

 

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

 

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

(ช่ือองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

 

 

 

เสนอ 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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สารบัญ 

           หนา 

1. สวนท่ี 1 รายละเอียดทั่วไป         1 

1.1 ช่ือโครงการ           1 

1.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ใหผูขอรับการสนับสนุนจัดทํารายละเอียดสารบัญตามรายการและหัวขอที่ระบุในเอกสารขอเสนอ

โครงการ 
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1. ช่ือโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………………......................................... 

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

2. ขอมูลผูสมัคร 

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

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

□ องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา/สถาบันการศึกษาของเอกชน) 

 (ชื่อ.............................................................................) 

3. โปรดระบุรายละเอียดผูประสานงานโครงการ 

    3.1 ชื่อหนวยงาน 

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

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

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

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

    3.2 ชื่อบุคคลผูมีอํานาจลงนามในสัญญา  

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

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

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

     3.3 ชื่อผูประสานงานโครงการ  

ชื่อผูประสานงานโครงการ......................................................เลขที่บัตรประชาชน ........................................................ 

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

 

4. ประเภทการรับสมัครตามประกาศ โปรดระบุ เชน โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนากําลังคนดิจิทัล 

 

5. รูปแบบโครงการขอรับการสนับสนุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

□ การศกึษา และหรือวางแผนการลงทุน รวมถึงการบริหารโครงการ (*เฉพาะหนวยงานภาครฐั) 

□ การออกแบบ หรือปรับปรุงแบบ 

□ การกอสรางอาคารที่อยูระหวางการออกแบบหรือการกอสราง 

สวนท่ี 1 ขอมูลการสมัคร 
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□ ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ใชประกอบอาคารระหวางหรือหลังการกอสรางเพื่อใหการ
ดําเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย รวมถึงระบบคอมพิวเตอรแบบหมูเมฆ (Cloud 
Computing) ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานและอุปกรณประกอบการติดตั้ง 

□ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 
 

6.  ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับโครงการน้ีเพ่ือ

ขอรับทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

.................................................................................................. 
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1. เน้ือหาโครงการ  

  

1.1 บทสรุปยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ความยาวไมเกิน 10-15 บรรทัด (ระบุบทสรุป

โครงการวา ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร ผลประโยชนคาดวาจะไดรับจากโครงการ EIRR) 

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

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

      1.2 ท่ีมาและความสําคญั  

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

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

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

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

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

1.3 วัตถุประสงคโครงการ  

□ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลใหเกิดการลงทุนหรือประกอบ

กิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล 

□ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดการนําไปใช

เทคโนโลยีดิจิทัลใหเปนประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 

□ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ การออกแบบ การวิเคราะห การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดลอง และ

พื้นที่ เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล หองปฏิบัติการ พื้นที่ เพ่ือการสรางเครือขายธุรกิจ

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอรแบบหมูเมฆ (Cloud Computing) 

รวมท้ังอุปกรณตดิตั้ง/เครือขาย และอื่นๆ       

□ การกอสรางเพื่อใหการดําเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย รวมถึงระบบ 

คอมพิวเตอรแบบหมูเมฆ (Cloud Computing) ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานและอุปกรณ

ประกอบการติดตั้ง 

□ เปนโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐเก่ียวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัลอ่ืนๆ  โปรดระบุ............................................................................................... 

 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลขอเสนอโครงการ 
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1.4 เปาหมายโครงการ/ตัวชี้วัดโครงการ (ไมจําเปนตองครบทั้ง 4 ขอ) (ระบุสิ่งที่สงมอบ) 

เปาหมาย/ตัวชี้วัดที่ 1    จํานวน            x,xxx หนวย คน/บาท/หลัง 

เปาหมาย/ตัวชี้วัดที่ 2    จํานวน    หนวย  

เปาหมาย/ตัวชี้วัดที่ 3    จํานวน    หนวย  

เปาหมาย/ตัวชี้วัดที่ 4    จํานวน    หนวย  

 

1.5 ขอบเขตโครงการ (Ex. พัฒนา Co-working space จํานวน 1 แหง ขนาดพ้ืนที่ 250 ตร.ม.)  

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

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

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

4)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.6 สถานที่ในการดําเนนิการ (ระบุสถานท่ีที่ตองการพัฒนา/ขนาดพื้นที่) 

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

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

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

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

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

 

2. แผนการดําเนินงานโครงการ  

     2.1 แผนการบริหาร (ระบุแนวทางการบริหารจัดการ Business unit และโครงสรางการบริหารจัดการ) : 

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

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

     2.2 รูปแบบธุรกิจ (แหลงที่มารายไดของโครงการ/ลักษณะการใหบริการ) : 

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

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

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

........................................................................................................................................................................................ 
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 2.3 แผนการตลาด (ระบุลูกคากลุมเปาหมาย จํานวนกลุมเปาหมาย มูลคาของกลุมเปาหมาย และวิธีการเขาถึง

กลุมเปาหมาย): 

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

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

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

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

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

 2.4 แผนการดําเนินโครงการ  

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ภาคเอกชน ไมเกิน 36 เดือน/ภาครัฐ ไมเกิน 60 เดือน)    เดือน  

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

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

Ex. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของในการเก็บ

ขอมูล 

            

             

             

             

             

             

             

             

         2.5 แผนบริหารความเสี่ยง (ระบุปจจัยเสี่ยง แนวทางการแกไข และแผนการบริหารความเสี่ยง):   

              1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) โปรดระบุ............................................. 

2) ความเสี่ยงทางดานการเงิน (Financial Risk : FR) โปรดระบุ........................................... 

3) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) โปรดระบุ......................... 

4) ความเสี่ยงทางดานกฎหมาย และขอกําหนดผูกพันองคกร (Compliance Risk : CR) โปรดระบุ

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

 

    2.6 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ตองคํานวณ EIRR โดยแสดง Discount rate, Cash flow, IRR และ NPV) : 

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

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

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

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

3) วงเงินโครงการ   

   3.1 วงเงินโครงการ/รายละเอียดคาใชจาย      

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ        บาท  

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*      บาท  

หมายเหตุ:  

* ไมเกิน 50 ลานบาทสําหรับองคการเอกชน สถาบันการศึกษาของเอกชน และ SME โดยมีสัดสวนไมเกิน รอยละ 50 ของวงเงินโครงการ (ยกเวนสถาบันการศึกษาของเอกชน) 

** ไมเกิน 250 ลานบาทสําหรับหนวยงานภาครัฐ (รวมรัฐวิสาหกิจ และสถาบันเฉพาะทางของรัฐ) สถาบันการเงินของรัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ 

                     หนวย: บาท 

หมวดคาใชจาย เงินลงทุนสวนผู

ขอรับทุน 

ท่ีขอรับการสนับสนุน

จาก depa 

 รวมวงเงินของ

โครงการ 

1) รวมคาใชจายในการศึกษา วางแผนและ

การลงทุน และการบริหารโครงการ 
*เฉพาะหนวยงานภาครัฐ 

x,xxx,xxx xxx,xxx x,xxx,xxx 

 คาจางศึกษา    

 คาตอบแทน    

 คาจัดทําแผนการลงทุนหรือแผน

ธุรกิจ 

   

2)  รวมคาบริหารจัดการ  
* เฉพาะหนวยงานภาครัฐ (ไมเกิน 30 ลบ.) 

   

 คายื่นขอเอกสารตางๆ    

 คาจดจัดตั้งบรษิัท    

 คาเชารถ    

 คาจางที่ปรึกษาโครงการ    

 คาจางพนักงานประจํา/ชั่วคราว    

 คาไฟฟา    

 คาน้ํา    

 คาอินเตอรเน็ต/คาโทรศัพท    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................    
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หมวดคาใชจาย เงินลงทุนสวนผู

ขอรับทุน 

ท่ีขอรับการสนับสนุน

จาก depa 

 รวมวงเงินของ

โครงการ 

3) รวมคาจางผูรับเหมากอสรางอาคารตาม

สัญญาการกอสราง 

   

 คาออกแบบแปลนแผนผังอาคาร    

 คาวัสดุอุปกรณในสวนที่เปน

โครงสรางอาคาร 

   

 คาจางแรงงานในการกอสรางอาคาร    

 คาจางท่ีปรึกษาวิศวกรในการ
กอสรางอาคารหรือปรบัปรุงอาคาร 

   

 คาขออนุญาตกอสราง    

 คาออกแบบตกแตงภายใน    

 คาใชจายอื่นๆ ในการกอสราง โปรด

ระบุ................................. 

   

4) รวมคาเคร่ืองจักร/วัสดุอุปกรณ และการ

ติดตั้ง 

   

 คาเคร่ืองจักร/เทคโนโลยี/อุปกรณ
ดิจิทัล  

   

 คาขนสง     

 คาโครงขาย     

 คานายหนา     

 คาใชจายในการเตรียมที่ต้ัง     

 คาใชจายในการออกของ     

 คาวิศวกรในการประกอบติดตั้ง     

 คาใชจายในการซื้อ    

 อุปกรณในการประกอบติดตั้ง

เพิ่มเติม 

   

 คาใชจายในดานวัสดุในการทดสอบ
ประกอบการติดตั้ง 

   

5) รวมคาพัฒนาระบบ Cloud 

Computing/ Platform/ Website และ

อุปกรณประกอบการติดตั้ง 

   

 คาพัฒนาระบบ Cloud Computing    

 คาพัฒนา Platform    
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หมวดคาใชจาย เงินลงทุนสวนผู

ขอรับทุน 

ท่ีขอรับการสนับสนุน

จาก depa 

 รวมวงเงินของ

โครงการ 

 คาพัฒนาระบบเครือขาย    

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................    
 

3.2 แผนการใชจายงบประมาณ 

                          หนวย: บาท 

ขอบเขตและแผนการ

ดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

วงเงนิ

คาใชจาย 

เดือนที่ 

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

1.               

              

              

              

              

              

              

              

 

4. ผลกระทบและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 4.1 มิติเศรษฐกิจ 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................... 
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 4.2 มิติสังคมและสิ่งแวดลอม 

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

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

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

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

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

 4.3 เครือขายและผูมีสวนได/เสีย :              

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

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

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

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

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

 

5) ขอเสนอมูลคาการเขาถือหุนหรือแผนการจัดตั้งองคการ/สํานกังาน/สถาบัน และแผนการออก (Exit plan): 

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

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

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

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

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

6) บุคลากรหลัก และทีมงาน (ไมจําเปนตองครบทุกคน)       

ชื่อ.......................................................................................เลขที่บัตรประชาชน ........................................................... 

เบอรโทรศัพท..................................................................... ตําแหนง .............................................................................

ชื่อ.......................................................................................เลขที่บัตรประชาชน ........................................................... 

เบอรโทรศัพท..................................................................... ตําแหนง .............................................................................

ชื่อ.......................................................................................เลขที่บัตรประชาชน ........................................................... 

เบอรโทรศัพท..................................................................... ตําแหนง ............................................................................. 

ชื่อ.......................................................................................เลขที่บัตรประชาชน ........................................................... 

เบอรโทรศัพท..................................................................... ตําแหนง ............................................................................. 
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□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งพิจารณาไตรตรองอยางถ่ีถวนแลว จึงมี

ความประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ตามขอกําหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พรอมท้ังจะใหความรวมมือในการใหขอมูลและรายงานผลการดําเนินงาน

อยางเครงครัดทุกประการ 

□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอางถึงมีความถูกตองและเปน

จริงทุกประการ 

         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.สํานักงานขอสงวนสิทธ์ิในการรับพิจารณา ในกรณีไมกรอกขอมลูครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาครบทุกขอตามภาคผนวก 

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) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ แค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสําหรับสิ่งกอสรางจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารแสดงบัญชีงบการเงินยอนหลัง 3 ป (ถามี) 

□ หลักฐานแสดงการยื่นขอสินเชื่อระยะเวลามากกวา 30 วัน (ถามี) 

2) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน) 

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการ 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

□ แค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสําหรับสิ่งกอสรางจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ หลักฐานแสดงการยื่นขอสินเชื่อระยะเวลามากกวา 30 วัน (ถามี) 

3) หนวยงานภาครัฐ 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

□ แค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสําหรับสิ่งกอสรางจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเชื่อถือได 

4) สถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

□ แค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสําหรับสิ่งกอสรางจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเชื่อถือได 

5) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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


