DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01-E)
แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Event and Marketing Fund
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการชวยเหลือหรือการอุดหนุน
การจัดกิจกรรมสงเสริมหรือประกวดการสรางความตระหนัก การจับคูธุรกิจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Event and Marketing Fund)

ชื่อโครงการที่เสนอ..............................................................................
โดย........................................................................................
(ชื่อองคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ)

เสนอ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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สวนที่ 1 ขอมูลการสมัคร
1. ชื่อโครงการ (ไทย)………………………………………………………………………………………………….........................................
(อังกฤษ)......................................................................................................................................................
2. ลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรการ (โปรดเลือกประเภท)
□ เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
□ เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมประกวดการสรางความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล
□ เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมการจับคูธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
3. ขอมูลผูสมัคร
□ องคกร/สถาบัน/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา (ชื่อ.............................................................................)
4. โปรดระบุรายละเอียดผูประสานงานโครงการ
4.1 ชื่อหนวยงาน
ชื่อ..........................................................................................เลขทะเบียน .....................................................................
ที่อยู.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท........................................................................ อีเมล ...............................................................................
4.2 ชื่อบุคคลผูมีอํานาจลงนามในสัญญา
1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง.......................................................
2. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง.......................................................
3. ชื่อ-นามสกุล............................................................................ ตําแหนง.......................................................
4.3 โครงสรางองคกร (organization chart)
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5. ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนไดเสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการนี้เพื่อขอรับ
ทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม
□ ไมมี
□ มี โปรดระบุ
ชื่อโครงการ...............................................................................
..................................................................................................
ชื่อหนวยงาน.............................................................................
..................................................................................................
กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)
..................................................................................................
สวนที่ 2 ขอมูลขอเสนอโครงการ
1. วัตถุประสงคโครงการ (ควรเขียนใหสอดคลองกับชื่อเรื่อง เพื่อใหวัตถุประสงคเปนตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการได)
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
2. รายละเอียดโครงการโดยยอ
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. ตัวชี้วัดโครงการ (โปรดระบุ)
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
4. ขอบเขต หรือรูปแบบในการดําเนินงาน
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………................
5. สถานที่ในการดําเนินการ
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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6. แผนการดําเนินงานและขอบเขตงาน (ระบุแผนการดําเนินงานของโครงการภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนด)
6.1) แผนการดําเนินงาน
(ทานควรจะลําดับแนวทางการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน เพราะ ทางโครงการจะพิจารณาความสําเร็จของโครงการจากแนวทาง/
แผนการดําเนินงานที่ทานเสนอมา และระบุผลลัพธ ของโครงการ ในแตละชวง การเบิกจายเงิน)

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน
(ตามระยะเวลาโครงการ)

1

2

3

4

5

เดือนที่
6 7

6.2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ (รวมสูงสุดไมเกิน 12 เดือน)
7 กรอบวงเงินโครงการ
กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ
กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa*

8

9 10 11 12

เดือน
บาท
บาท

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ไมเกิน 5,000,000 บาท และไมเกิน 60% ของกรอบวงเงินทั้งหมดของ
โครงการ
หมวดคาใชจาย
สวนของผูเสนอโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa
1) คาตอบแทนและคาจาง
บาท
บาท
2) คาเดินทางตา งประเทศ (ไมเกิน 25% ของมูลคา
โครงการและตองไมเกิน 150,000 บาท ตอราย และ
บาท
บาท
สํ า นั ก งานจะสนั บ สนุ น สู ง สุ ด ไม เ กิ น 70% ของ
คาใชจายในหมวดนี้)
3) คาเดินทางภายในประเทศ
บาท
บาท
4) คาจัดกิจกรรม จางผูจัดงาน และจัดทําสื่อ PR
บาท
บาท
5) คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)
บาท
บาท
รวม
(.........%) บาท
(.........%) บาท
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สวนที่ 3 คํารับรองของผูสมัคร

□ ขาพเจาไดอานและทําความเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ พรอมทั้งพิจารณาไตรตรองอยางถี่ถวนแลว จึงมีความ
ประสงคข อรั บ การสงเสริม และสนับ สนุ น จากสํ า นัก งานส งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิทัล โดยจะดํา เนิ น กิ จ กรรมต าง ๆ ตาม
ขอกําหนดของโครงการจนเสร็ จสิ้น พรอมทั้งจะใหความรวมมือในการให ขอมูลและรายงานผลการดํ าเนิ นงานอย าง
เครงครัดทุกประการ
□ ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอางถึงมีความถูกตองและเปนจริงทุก
ประการ
ลงชื่อ ....................................................................................... ผูมีอํานาจลงนาม / ผูรับมอบอํานาจ
(.......................................................................................)
ตําแหนง ......................................................................................

โปรดประทับตรา
สําคัญ (ถามี)

วัน/เดือน/ป พ.ศ. ..............................................(ที่สมัคร)
หมายเหตุ
1.ผู ได รับการส งเสริ มและสนั บสนุ นจะต องรั บผิ ดแต โดยลํ าพั งต อการละเมิ ดบทบั ญญั ติ แห งกฎหมายหรื อสิ ทธิ ใดๆ ในทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาของ
บุคคลภายนอก หรือหนวยงานภายนอก ซึ่งผูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนนํามาใชปฏิบัติงานในโครงการ
2.ผูขอรับการชวยเหลือหรืออุดหนุน จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอื่น ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
กับการยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน
3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลที่ใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที
ขอตกลง: การลงลายมื อชื่อข างทายนี้ ผูขอรับการสนับสนุนขอรั บรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไวในขอเสนอ
โครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนี้วามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ
ผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบทั้งทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว
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ภาคผนวก
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา
ผูข อรับ การส ง เสริม และสนับ สนุน จะต อ งจัด สง (1) ใบสมัค ร (2)เอกสารแนบเพิ ่ม เติ ม (ถา มี) และ (3)
เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี้
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) หนวยงานภาครัฐ
□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน
□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม
2) สถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน)
□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม
3) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา เปนตน)
□ เอกสารการจัดตั้งที่มีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการที่ชัดเจน
□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม
□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม
4) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทน
□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน
□ เลขที่บัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ โปรดระบุเลข .......................................................................
□ เลขที่บัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ โปรดระบุเลข ...................................................................

