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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Transformation Fund for Community  
สาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการสงเสริมและสนับสนุนผานมาตรการชวยเหลือหรอืการอุดหนุน         

การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทัลเพ่ือชุมชนในชนบท  

(depa Digital Transformation Fund for Community) 

 

 

 

 

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

 

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

(ชือ่องคกร/หนวยงาน ของผูเสนอโครงการ) 

 

 

 

 

เสนอ 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ช่ือโครงการ 

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

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

2. การขอรับการสนับสนุน (โปรดเลือกประเภท)  

□ เพ่ือการจัดทําแผนประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan) (C1) 

□ เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation for Community) (C2)  

3. ประเภทผูสมัคร  

□ วิสาหกิจชุมชน/องคกรในระดับชุมชน  

□ องคกร/สถาบัน/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา  

4. ขอมูลหนวยงาน  

    4.1 ชื่อชุมชนหรือองคกร ........................................................................................................................................ 

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

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

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

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

    4.2 ชื่อบุคคลผูมีอํานาจลงนามในสัญญา  

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

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

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

     4.3 ชื่อผูประสานงานโครงการ  

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

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

     4.4ขอมูลธุรกิจของชุมชน (อธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของชุมชน) 

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

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

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

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

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

เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน…………………………………..………….จํานวนสมาชิก (ครัวเรือน) …………………....…………….. 

 

สวนที่ 1 ขอมูลการสมัคร 
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5. วัตถุประสงคโครงการ 

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

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

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

6. รายละเอียดโครงการโดยยอ 

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

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

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

7. ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ) 

ขอบเขตและแผนการดําเนินงาน 

 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที่ 

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

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

8. ตัวช้ีวัดโครงการและเปาหมาย (โปรดระบุ) 

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

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

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

9. ประเภทกลุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการประยุกตใช 

□ ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 

□ การเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) 

□ โปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Applications) 

□ อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) 

□ สภาพแวดลอมเสมือนจรงิ (Virtual Reality) 
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□ ระบบดิจิทัลกับสิ่งของท่ีเปนกายภาพ (Digital Twin) 

□ ขอมลูลแบบไมมีศูนยกลาง (Block Chain) 

□ ระบบสนทนาดิจิทลั (Conversational System) 

□ ดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital Platform) 

□ แอปพลิเคชันและสถาปตยกรรมบริการ (MASA) 

□ เทคโนโลยีปองกันดานความปลอดภัย (Adaptive Security) 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ผูใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

□ กรณีบุคคล (Digital Consultant) โปรดระบุชื่อ......................................................................................  

□ กรณีนิติบุคคล (Digital Provider) โปรดระบุชื่อ...................................................................................... 

11. ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนไดเสนอโครงการน้ีหรือโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการนี้เพื่อ

ขอรับทุนจากแหลงทุนอื่นหรือไม 

□ ไมมี 

□ มี โปรดระบุ 

 

 

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

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

กําหนดทราบผล(หรือสถานภาพเทาที่ทราบ)  

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

12 กรอบวงเงินโครงการ       

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

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

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน: ไมเกิน 50,000 บาทตอรายสําหรบัโครงการจัดทําแผน 

  : ไมเกิน 500,000 บาทตอรายสําหรับโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

หมวดคาใชจาย สวนของผูเสนอโครงการ ท่ีขอรับการสนับสนุนจาก depa 

1) คาตอบแทนและคาจาง   บาท    บาท 

2) คาเดินทาง     

3) คาจัดทําแผน วิเคราะหความเปนไปไดและจัดประชุม     

4) คาเทคโนโลยี คานวัตกรรมดิจิทัล  

คาอนุญาตการใชสิทธิ 

   

บาท  

   

บาท 

5) คาวัสดุอุปกรณในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล     

6) คาครุภัณฑและเคร่ืองจักร (ไมเกิน 50% ของคาครุภัณฑ)  บาท  บาท 

7) คารับรองมาตรฐานหรือจดทรัพยสินทางปญญา   บาท    บาท 

8) คาใชจายอื่นๆ (โปรดระบุ)   บาท    บาท 

รวม (.........%) บาท (.........%) บาท 
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13. ผลกระทบและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ         

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

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

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

หมายเหตุ: กรณีตองการเพ่ิมเติมรายละเอียดขอเสนอโครงการใหแนบเพ่ิมเติม 

 

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 จะตองไมขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนผานหนวยงานการใหทุนจากภาครัฐอื่น ๆ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทางสํานักงาน  

 3.หากสํานักงานตรวจสอบพบวาขอมูลท่ีใหเปนเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกใหการสงเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ขอตกลง: การลงลายมือชื่อขางทายน้ี ผูขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตามท่ีระบุไวในขอเสนอ

โครงการฉบับน้ี หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดขอพิพาทท่ีเก่ียวกับโครงการนี้วามีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสาร

ของผูอื่น หรือไมวาประการใดก็ตาม ผูขอรับการสนับสนุนจะเปนผูรับผิดชอบทั้งทางแพงและอาญาแตเพียงผูเดียว 

 

 

 

 

 

 

โปรดประทับตรา

สาํคัญ (ถามี) 



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

แบบฟอรมขอเสนอโครงการสําหรับ Transformation Fund for Community  
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

ภาคผนวก 

รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา 

ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนจะตองจัดสง (1) ใบสมัคร (2)เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถามี) และ (3) 

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผูขอรับทุน ดังนี ้

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1) วิสาหกิจชุมชน และนติิบุคคลหรือกลุมคนในระดับชุมชนท่ีมีการจัดตั้งตามกฏหมายเฉพาะ 

□ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล (ไมเกิน 90 วัน) 

□ สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถามี) 

□ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถามี) 

2) องคการเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา) 

□ เอกสารการจัดตั้งท่ีมีวัตถุประสงคขององคการและโครงสรางกรรมการ 

□ เอกสารแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม 

□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององคการ/สมาคม 

3) หนวยงานภาครัฐ 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหนวยงาน 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

4) สถาบันการศกึษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 

□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

□ เอกสารแตงตั้งผูบริหาร/ผูมีอํานาจลงนาม 

5) กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนนิการแทน  

□ หนังสือมอบอํานาจที่ลงนามครบถวน 

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

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

 


