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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Mini Transformation Voucher  
สาํนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการคูปองดจิิทัล 

เพ่ือการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัล  

(depa Mini Transformation Voucher) 

 

 

 

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

 

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

(ช่ือองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

เสนอ 

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

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

2. ขอมูลผูสมัคร 

□ นิติบุคคล (ชื่อนิติบุคคล................................................. เลขทะเบียนนิติบุคคล....................................................) 

□ 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. ประเภทกลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการประยุกตใช 

□ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

□ ระบบ Customer Relationship Management (CRM) 

□ ระบบ Manufacturing Resource Planning (MRP) 

□ ระบบ Enterprise Asset Management (EAM) 

□ ระบบ Organize Management (OM) 

□ ระบบ Human Resource Management (HRM) 

□ ระบบ Supply Chain Management (SCM) 

□ ระบบ Finance Resource Management (FRM) 

□ ระบบ Specific Business Management (SBM) 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ผูใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Provider) (หากสามารถระบุบุคคล บริษัท องคกรหรือกลุมผูใหบริการได) 

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

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

□ รายละเอียดอื่นๆ

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

10. ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนไดเสนอโครงการน้ีหรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการนี้เพื่อ

ขอรับทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

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

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

11. วงเงินโครงการ 

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

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

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรบัการสนับสนุน ไมเกิน 10,000 บาทตอราย 

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ที่ขอรบัการสนับสนุนจาก depa 

1) คาใชจายในการซื้อซอฟตแวรหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

  บาท    บาท 

2) คาใชจ ายในการเชา ใชซอฟตแวรหรือ โปรแกรม       

(อยางนอย 6 เดือน) 

  บาท    บาท 

3) คาครุภัณฑท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (แตไมเกิน 50 % ของคาครุภัณฑ) 

  บาท    บาท 

คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)     

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

 

12. ผลกระทบและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ         

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

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

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

หมายเหตุ: กรณีตองการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอเสนอโครงการใหแนบเพ่ิมเติม 
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สวนที่ 2 คํารับรองของผูสมัคร 

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมท้ังพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนแลว 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 (เกษตรกรท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับหนวยงานภาครัฐ)  

□ สําเนาแบบคํารองทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

□ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ขอจากสถาบันการเงิน (ถามี) 

2) วิสาหกิจชุมชน  

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถามี) 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจเร่ิมตน (Digital Startup) 

□ 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) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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

 


