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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Internationalization Voucher  
สาํนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการคูปองดจิิทัล 

เพ่ือขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจทิลั  

(depa Internationalization Voucher) 

 

 

 

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

 

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

(ช่ือองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

เสนอ 

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

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

2. ขอมูลผูสมัคร 

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

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

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

3. โปรดระบุรายละเอียดผูประสานงานโครงการ 

ขอมูลผูสมัคร (หากสมัครในนามหนวยงาน/องคกร/บริษัท) 

    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. วัตถุประสงคโครงการ 

 1. ...................................................................................................................................................................... 

 2. ...................................................................................................................................................................... 

 3. ...................................................................................................................................................................... 

5. รายละเอียดโครงการโดยยอ 

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

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

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

สวนท่ี 1 ขอมูลการสมัคร 
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6. ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ) 

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

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

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

7. ตัวช้ีวัดโครงการ (โปรดระบุ) 

 1. ......................................................................................................... จํานวน ............................................... 

 2. ......................................................................................................... จํานวน ............................................... 

 3. ......................................................................................................... จํานวน ............................................... 

8. ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัล 

□ อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) 

□ อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ (Hardware & Smart Devices) 

□ ธุรกิจเทคโนโลยีการบริการและออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Pay-per-use Model) 

□ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content)  

□ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication)  

□ ธุรกิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานบริการดิจิทัล (Digital Service Infrastructure)  

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................................ 

9. ประเทศที่ทานตองการเดินทางและชื่อกิจกรรมที่ทานตองการเขารวม (โปรดระบุ) 

 

 ประเทศ ............................................................. ชื่อกิจกรรม ......................................................................... 
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10. ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนไดเสนอโครงการน้ีหรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการนี้เพื่อ

ขอรับทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

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

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

11. วงเงินโครงการ 

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ .................................................................................... บาท  

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*  ................................................................. บาท  

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรบัการสนับสนุน ไมเกิน 150,000 บาทตอราย และไมเกิน 70% ของกรอบวงเงนิ

ท้ังหมดของโครงการ 

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ที่ขอรบัการสนับสนุนจาก depa 

1) คาเดินทางตางประเทศ (เปนคาเคร่ืองบินระหวาง

ประเทศชั้นประหยัดและคาธรรมเนียมสนามบิน) 

  บาท    บาท 

2) คาที่พักในตางประเทศ   บาท    บาท 

3) คาลงทะเบียน หรือคาธรรมเนียมเขารวมงาน หรือคา

เชาพื้นที่ออกนิทรรศการ  

  บาท    บาท 

รวม (.........%) บาท (.........%) บาท 

 

12. ผลกระทบและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ         

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

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

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

หมายเหตุ: กรณีตองการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอเสนอโครงการใหแนบเพ่ิมเติม 
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สวนที่ 2 คํารับรองของผูสมัคร 

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนแลว จึงมีความ

ประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขอกําหนด

ของโครงการจนเสร็จสิ้น พรอมทั้งจะใหความรวมมือในการใหขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานอยางเครงครัดทุกประการ 

□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับน้ีรวมถึงเอกสารหลักฐานท่ีถูกอางถึงมีความถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ 

         ลงช่ือ ....................................................................................... ผูมีอาํนาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ 

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

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

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

หมายเหตุ 

 1.ผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองรับผิดแตโดยลําพังตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินทางปญญาของ

บุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอก ซึ่งผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนนํามาใชปฏิบัตงิานในโครงการ 

 2.ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอ่ืน ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน  

 3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลท่ีใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ขอตกลง: การลงลายมือชื่อขางทายน้ี ผูขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการฉบับน้ี หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทท่ีเก่ียวกับโครงการน้ีวามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบท้ังทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดประทับตรา

สําคัญ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) บุคคลทั่วไป 

□ สําเนาเอกสารรับรองการทาํงาน/หลักฐานการศึกษา 

□ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ขอจากสถาบันการเงิน (ถามี) 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจเร่ิมตน (Digital Startup) 

□ 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 

6) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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

 


