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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Standardization Voucher  
สาํนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการคูปองดจิิทัล 

เพ่ือการรบัรองมาตรฐานดานดิจทิลั (depa Standardization Voucher) 

จาก สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

 

 

เสนอขอรับการสงเสริมและสนับสนุน 

 

 

 

ภายใตโครงการ.............................................................................. 

 

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

 

 

  

(ช่ือองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 



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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Standardization Voucher  
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

 

1. ช่ือโครงการ

(ไทย)………………………………………………………………………………………………………….…………….................................... 

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

2. ขอมูลผูสมัคร 

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

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

□ วิสาหกิจชุมชน/องคกรภาคการเกษตร (ชื่อ............................................... เลขที่อางอิง (ถามี)..........................) 

□ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ (ชื่อ........................................... สกุล ...........................................) 

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. รายละเอียดโครงการโดยยอ  

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

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

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

 

 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลการสมัคร 
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5. ประเภทมาตรฐานดิจิทัลที่ขอรับรอง 

□ มาตรฐาน CMMI 

□ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 

□ มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมดิจิทัล (โปรดระบุ).......................................................... 

6. วัตถุประสงค/จุดมุงหมายของการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

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

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

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

7. ประเภทอุตสาหกรรมดิจิทัล 

□ อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software) 

□ อุตสาหกรรมฮารดแวรและอุปกรณอัจฉริยะ (Hardware & Smart Devices) 

□ ธุรกิจเทคโนโลยีการบริการและออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Pay-per-use Model) 

□ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content)  

□ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication)  

□ ธุรกิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานบริการดิจิทัล (Digital Service Infrastructure)  

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

8. ขอบเขตและแผนการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ตามระยะเวลาโครงการ) 

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

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

ทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

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

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

 

10. กรอบวงเงินโครงการ 

กรอบวงเงินทั้งหมดของการจัดทําการรับรองมาตรฐาน......................................................................... บาท  

กรอบวงเงินของการจัดทําการรบัรองมาตรฐานที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*  ............................... บาท  

หมายเหตุ  * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ไมเกิน 100,000 บาทตอราย  

    ** คาใชจายการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 วงเงินสูงสุดไมเกิน 70,000 บาท ตอราย 

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ที่ขอรบัการสนับสนุนจาก depa 

1) คาใชจายในการขอรับรองมาตรฐาน     

   1.1) ................................................... 

   1.2) ................................................... 

    

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

 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการขอรับรองมาตรฐานดานดิจิทัล     

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

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

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

 

หมายเหตุ: กรณีตองการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอเสนอโครงการใหแนบเพ่ิมเติม 
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สวนที่ 2 คํารับรองของผูสมัคร 

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนแลว จึงมีความ

ประสงคขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตาม

ขอกําหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พรอมทั้งจะใหความรวมมือในการใหขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานอยาง

เครงครัดทุกประการ 

□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานท่ีถูกอางถึงมีความถูกตองและเปนจริงทุก

ประการ 

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

สาํคัญ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพจิารณา 

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

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) บุคคลทั่วไป (เกษตรกรท่ีมีการข้ึนทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ)  

□ สําเนาแบบคํารองทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

□ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ขอจากสถาบันการเงิน (ถามี) 

2) วิสาหกิจชุมชน  

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถามี) 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถามี) 

4) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน) 

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการ 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

5) หนวยงานภาครัฐ 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

6) สถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

7) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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

 


