
DEPA Proposal Form (DEPA-RA-01-C) 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการส าหรับ Transformation Fund for Community  

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

ใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน         

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท  

(depa Digital Transformation Fund for Community) 

 

 

 

 

ช่ือโครงการท่ีเสนอ.............................................................................. 

 

โดย........................................................................................ 
(ชื่อองค์กร/หน่วยงาน ของผู้เสนอโครงการ) 

 

 

 

 

เสนอ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ชื่อโครงการ (ไทย)…………………………………………………………………………………………………......................................... 

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

2. การขอรับการสนับสนุน (โปรดเลือกประเภท) 
□ เพื่อการจัดท าแผนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทลั (Conceptual Plan) (C1) 
□ เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทลั (Digital Transformation for Community) (C2)  

3. ประเภทผู้สมัคร  
□ วิสาหกจิชุมชน/องค์กรในระดับชุมชน  

□ องค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา 

4. ข้อมูลหน่วยงาน 

    4.1 ช่ือชุมชนหรือองค์กร.................................................................................................................... ...................... 

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

ที่อยู่...................................................................................................................... ........................................................... 

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

เบอร์โทรศัพท์........................................................................ อีเมล ................................. .............................................. 

    4.2 ช่ือบุคคลผู้มีอ านาจลงนามในสญัญา  

 1. ช่ือ-นามสกุล............................................................................ ต าแหนง่....................................................... 

 2. ช่ือ-นามสกุล............................................................................ ต าแหนง่....................................................... 

 3. ช่ือ-นามสกุล............................................................................ ต าแหนง่....................................................... 

     4.3 ช่ือผู้ประสานงานโครงการ  

ช่ือผู้ประสานงานโครงการ......................................................เลขทีบ่ัตรประชาชน ..................................................... ... 

เบอร์โทรศัพท์........................................................................ อีเมล ................................................... ............................         

     4.4ข้อมูลธุรกจิของชุมชน (อธิบายเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของชุมชน) 

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

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

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

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

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

เลขทะเบียนวิสาหกจิชุมชน…………………………………..………….จ านวนสมาชิก (ครัวเรือน) …………………....………………… 

 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการสมัคร 
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5. วัตถุประสงค์โครงการ 

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

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

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

6. รายละเอียดโครงการโดยย่อ 

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

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

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

7. ขอบเขตและแผนการด าเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ) 

ขอบเขตและแผนการด าเนินงาน 
 (ตามระยะเวลาโครงการ) 

เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

8. ตัวชี้วัดโครงการและเป้าหมาย (โปรดระบุ) 

 1. ......................................................................................................... จ านวน ............................................... 

 2. ......................................................................................................... จ านวน ............................................... 

 3. ......................................................................................................... จ านวน ............................................... 

9. ประเภทกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
□ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
□ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 
□ โปรแกรมอจัฉริยะ (Intelligent Applications) 
□ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) 
□ สภาพแวดล้อมเสมอืนจริง (Virtual Reality) 
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□ ระบบดิจิทลักบัสิง่ของที่เป็นกายภาพ (Digital Twin) 
□ ข้อมูลลแบบไมม่ีศูนย์กลาง (Block Chain) 
□ ระบบสนทนาดิจิทลั (Conversational System) 
□ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
□ แอปพลเิคชันและสถาปัตยกรรมบรกิาร (MASA) 
□ เทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย (Adaptive Security) 
□ อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 

10. ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
□ กรณีบุคคล (Digital Consultant) โปรดระบุช่ือ......................................................................................  
□ กรณีนิติบุคคล (Digital Provider) โปรดระบุช่ือ...................................................................................... 

11. ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้เสนอโครงการน้ีหรือโครงการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการน้ีเพ่ือ
ขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรือไม่ 
□ ไม่มี 
□ มี โปรดระบ ุ

 

 
ช่ือโครงการ............................................................................... 
ช่ือหน่วยงาน............................................................................. 
ก าหนดทราบผล(หรือสถานภาพเท่าที่ทราบ)  
.................................................................................................. 

12 กรอบวงเงินโครงการ       

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

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

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน: ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายส าหรับโครงการจัดท าแผน 

  : ไม่เกิน 500,000 บาทต่อรายส าหรับโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

หมวดค่าใช้จ่าย ส่วนของผู้เสนอโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa 
1) ค่าตอบแทนและค่าจ้าง   บาท    บาท 

2) ค่าเดินทาง     

3) ค่าจัดท าแผน วิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดประชุม     

4) ค่าเทคโนโลยี ค่านวัตกรรมดิจิทัล  
ค่าอนุญาตการใช้สิทธิ 

   
บาท  

   
บาท 

5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล     

6) ค่าครุภัณฑ์และเครื่องจักร (ไม่เกิน 50% ของค่าครุภัณฑ์)  บาท  บาท 

7) ค่ารับรองมาตรฐานหรือจดทรัพย์สินทางปัญญา   บาท    บาท 
8) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โปรดระบุ)   บาท    บาท 

รวม (.........%) บาท (.........%) บาท 
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13. ผลกระทบและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ         

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

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

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

หมายเหตุ: กรณีต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้แนบเพิ่มเติม 
 

ส่วนท่ี 2 ค ารับรองของผู้สมัคร 

□ ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจในรายละเอียดต่าง  ๆ  พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วนแล้ว จึงมีความ
ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ตาม
ข้อก าหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัดทุกประการ 
□ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นจริงทุก

ประการ 
         ลงชื่อ ....................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม / ผู้รับมอบอ านาจ 

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

         ต าแหน่ง ...................................................................................... 

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

 
หมายเหตุ 

 1.ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องรับผิดแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ

บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซ่ึงผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนน ามาใช้ปฏิบัติงานในโครงการ 

 2.ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุน จะต้องไม่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผ่านหน่วยงานการให้ทุนจากภาครัฐอ่ืน ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางส านักงาน  

 3.หากส านักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ข้อตกลง: การลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ

โครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เก่ียวกับโครงการนี้ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผู้อ่ืน หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขอรับการสนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 
 
 
 

โปรดประทับตรา

ส าคัญ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู ้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องจัดส่ง  (1) ใบสมัคร (2)เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี)  และ (3) 

เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตามประเภทผู้ขอรับทุน ดังนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1) วิสาหกิจชุมชน 
□ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเ่กิน 90 วัน) 
□ ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถ้ามี) 
□ เอกสารบญัชีงบการเงิน (ถ้ามี) 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
□ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเ่กิน 90 วัน) 
□ ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
□ รายนามคณะกรรมการและเลขที่บัตรประชาชน (ถ้ามี) 
□ เอกสารบญัชีงบการเงิน (ถ้ามี) 

3) องค์การเอกชน (สมาคม/สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการค้า) 
□ เอกสารการจัดต้ังที่มีวัตถุประสงค์ขององค์การและโครงสร้างกรรมการ 
□ เอกสารแต่งตัง้ผูม้ีอ านาจลงนาม 
□ เอกสารยืนยันสมาชิกขององค์การ/สมาคม 

4) หน่วยงานภาครัฐ 
□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหน่วยงาน 
□ เอกสารแต่งตัง้ผูบ้รหิาร/ผู้มีอ านาจลงนาม 

5) สถาบันการศึกษา (ภาครัฐและภาคเอกชน) 
□ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา หรือเอกสารหลักฐานการจัดต้ังสถาบันการศึกษา 

เอกสารแต่งตัง้ผูบ้รหิาร/ผู้มีอ านาจลงนาม 
6) กรณีมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นด าเนินการแทน  
□ หนังสือมอบอ านาจที่ลงนามครบถ้วน 
□ เลขทีบ่ัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ โปรดระบเุลข ....................................................................... 
□ เลขทีบ่ัตรประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ โปรดระบเุลข ................................................................... 

 


