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การขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 
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ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน 

ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนนุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลงทะเบียนในระบบสมาชิก depa ที ่https://member.depa.or.th/ 

 

2. จัดทำและส่งข้อเสนอโครงการ 

เอกสารประกอบการสง่ข้อเสนอโครงการ 

1) หนังสือนำส่งใบสมคัร ลงนามโดยผู้มีอำนาจ 

2) ใบสมัครขอรับการส่งเสรมิและสนับสนุน* 

3) เอกสารแสดงการสมัคร depa member 

4) เอกสารยืนยันตัวตน ดูรายละเอียดเพิม่เตมิที่หน้า 

5) เอกสารอื่นๆที่แต่ละมาตรการกำหนด* 

6) ส่งข้อเสนอโครงการตามข้อ 1-5 ที ่depa  

                     หรือ E-mail: depafund@depa.or.th/ 

* ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th 

3. นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

4. ทำสัญญากับ depa 

 

mailto:depafund@depa.or.th/
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ภาคผนวก 

ใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลอืหรอืการอุดหนุน 

เพื่อ.............................................................. 

 

 

 

 

ชื่อโครงการที่เสนอ Click or tap here to enter text. 

 

โดย Click or tap here to enter text. 
(ชือ่ผู้เสนอโครงการ/บริษัท) 

 

 

 

 

เสนอ 

สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล 
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1. ชื่อโครงการ Click or tap here to enter text. 

2. ประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 2) 

☐  โครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะการก่อตั้งธุรกิจ หรือที่ 
จดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัดแล้วไม่เกิน 3 ปี ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S2) วงเงิน
สนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1.5 ปี  

☐ โครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในระยะของการเติบโต 
(Growth) ที่มีวัตถุประสงค์การขยายธุรกิจ (Scale Up) และจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทจำกัด 
แล้วไม่เกิน 5 ปีประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S3) วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี  

3. ข้อมูลผู้สมัคร 
3.1 ประเภทผู้สมัคร 

☐ บุคคล 

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร Choose an item. Click or tap here to enter text.  

เบอร์โทรศัพท์ Click or tap here to enter text. อีเมล Click or tap here to enter text. 

ที่อยู่ Click or tap here to enter text. 

☐ นิติบุคคล (ท่ีจดทะเบียนแล้ว) 

ชื่อนิติบุคคล Click or tap here to enter text. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล Click or tap here to enter text. 

วันที่จดทะเบียน Click or tap here to enter text. 

ที่อยู่ Click or tap here to enter text. 

3.2 ข้อมูลติดต่อ 

ชื่อผู้จัดการโครงการ หรือผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา  

ชื่อ-นามสกุล Choose an item. Click or tap here to enter text. 

ตำแหน่ง Click or tap here to enter text. 

เบอร์โทรศัพท์ Click or tap here to enter text. อีเมล Click or tap here to enter text. 

ชื่อผู้ประสานงานโครงการ 

ชื่อ-นามสกุล Choose an item. Click or tap here to enter text. 

ตำแหน่ง Click or tap here to enter text. 

เบอร์โทรศัพท์ Click or tap here to enter text. อีเมล Click or tap here to enter text. 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสมัคร 
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4. รายละเอียดโครงการ 

4.1 ที่มาและปัญหาที่ต้องการแก้ไข (Pain Point) 
Click or tap here to enter text. 

4.2 เป้าหมายโครงการ 
Click or tap here to enter text. 

4.3 ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน (ตามระยะเวลาโครงการ) 

กิจกรรม 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

กิจกรรม 
เดือนที ่

13 14 15 16 17 18       
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐       
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐       
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐       
Click or tap here to enter text. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐       

4.4 ผลผลิต (Output) จากการดำเนินโครงการ (โปรดระบุผลผลิตที่ตรวจวัดได้)  

1.                                    จำนวน 

2.                                    จำนวน 

…                                     จำนวน 
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4.5 ผลลัพธ์ (Outcome) จากการดำเนินโครงการ (โปรดระบุผลลัพธ์ที่ตรวจวัดได้)  

1.                                    จำนวน 

2.                                    จำนวน 

…                                     จำนวน 

4.6 ผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินโครงการ  

1. 

2. 

… 

5. แผนงานประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

5.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 
Click or tap here to enter text. 

5.2 ความพิเศษหรือนวัตกรรมหรือความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ 
Click or tap here to enter text. 

5.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
Click or tap here to enter text. 

5.4 แผนการทำการตลาดและขนาดตลาด 
Click or tap here to enter text. 

5.5 คู่แข่งขัน 
Click or tap here to enter text. 

5.6 ความเป็นเจ้าของในเทคโนโลยีและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
Click or tap here to enter text. 

5.7 โครงสร้างองค์กรและบุคลากร 
Click or tap here to enter text. 

5.8 ประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) 
Click or tap here to enter text. 

5.9 ข้อเสนอมูลค่าการเข้าถือหุ้น และแผนการออก (Exit Plan)  
Click or tap here to enter text. 
หมายเหต ุ ผู้ข้อรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการประเภท S2 และ S3 จำเป็นต้องเสนอมลูค่าการเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลที่

ขอรับการส่งเสรมิและสนับสนุนโดยสำนักงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิที่ ภาคผนวก 2 
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6. ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเคย/อยู่ระหว่างได้รับทุนหรือรางวัล หรือได้เสนอโครงการนี้หรือโครงการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการนี้เพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรือไม่ 

☐ ไม่มี 

☐ มี โปรดระบุ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน สถานะการขอรับทุน/
การดำเนินโครงการ 

1 Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to 
enter text. 

2 Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to enter 
text. 

Click or tap here to 
enter text. 

 

7. กรอบวงเงินโครงการ 

กรอบวงเงินทั้งหมดของโครงการ Click or tap here to enter text. บาท 

กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจาก depa* Click or tap here to enter text.บาท 

หมายเหตุ * กรอบวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ต้องไม่เกินสัดส่วนที่กำหนดไว้ในมาตรการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ภาคผนวก 2 

รายการค่าใช้จ่าย 
ส่วนของผู้เสนอ
โครงการ (บาท) 

ส่วนที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก depa 

(บาท) 
รวม (บาท) 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

Click or tap here to enter text. Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here to 
enter text. 

Click or tap here 
to enter text. 

รวม 

Click or tap here to 
enter text. 

(คิดเป็น Click or tap 

here to enter text. %) 

Click or tap here to 
enter text. 

(คิดเป็น Click or tap 

here to enter text. %) 

 

หมายเหตุ: กรณีต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้แนบเอกสารเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 2 คำรับรองของผู้สมัคร 

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงมีความ
ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ตาม
ข้อกำหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
เคร่งครัดทุกประการ 

☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ 

ลงช่ือ ....................................................................................... ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้รับมอบอำนาจ 

 (Click or tap here to enter text.) 

 ตำแหน่ง Click or tap here to enter text. 

 วัน/เดือน/ปี พ.ศ. Click or tap here to enter text. (ที่สมัคร) 

 
หมายเหตุ 

 1.ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องรับผิดแต่โดยลำพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของ

บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซ่ึงผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนนำมาใช้ปฏิบัติงานในโครงการ 

 2.ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุน จะต้องไม่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผ่านหน่วยงานการให้ทุนจากภาครัฐอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

กับการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทางสำนักงาน  

 3.หากสำนักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาหรือยกเลิกให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยทันที  

ข้อตกลง: การลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนขอรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ

โครงการฉบับนี้ หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกดิข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของ

ผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขอรับการสนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว 
  

โปรดประทับตรา

สำคัญ (ถ้ามี) 
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รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา 

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องจัดส่ง  (1) ใบสมัคร (2) เอกสารประกอบการพิจารณา โดยแยกตาม

ประเภทผู้ขอรับทุน ดังนี้ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

☐ เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน (member.depa.or.th)* 
1) บุคคลธรรมดา 

☐ สำเนาบัตรประชาชน 

☐ สำเนาหลักฐานการศึกษา 

☐ เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
2) หน่วยงานภาครัฐ 

☐ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน 

☐ เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม 
3) สถาบันการศึกษา 

☐ พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาหรือเอกสารหลักฐานการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 

☐ เอกสารแต่งตั้งผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม 
4) นิติบุคคล 

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน)* 

☐ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)* 

☐ รายนามคณะกรรมการและเลขท่ีบัตรประชาชน (ถ้ามี) 

☐ เอกสารบัญชีงบการเงิน (ถ้ามี) 
5) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนดำเนินการแทน  

☐ หนังสือมอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วน 

☐ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ 

☐ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 

 

 

 



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

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Digital Startup Fund 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 

 

เอกสารประกอบการจัดทำสัญญา 

 


