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ชื่อโครงการ :                                                                                                
       ……………………………………………………………………..…………………… 
  ………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………….. 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) 
รหัสใบสมัคร : DEPA-APP/……...................... 
วันที่รับเรื่อง  : ……........../……........../……....... 
ช่ือผู้รับเรื่อง  : ……......…................................. 

ประเภทรูปแบบ :       รูปแบบการช่วยเหลือ 
                      รูปแบบการอุดหนุน 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1.1      นาย      นาง      นางสาว ช่ือ .................................................... นามสกุล ...................................................... 
1.2 เลขประจ าตัวประชาชน .......................................................  
1.3 เกิดวันที่ .............. เดือน .............. พ.ศ. ..............   ปัจจุบันอายุ .............. ปี 
1.4 เช้ือชาติ      ไทย           อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................................  
1.5 ศาสนา       พุทธ          คริสต ์         อิสลาม        ฮินดู          อื่นๆ โปรดระบุ .................................. 
1.6 ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อสะดวก (ส าหรับจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร) 
     ช่ืออาคาร ..................................................... ช้ัน/ห้อง ..................... ช่ือหมูบ่้าน ..................................................... 
     เลขที่ ..................... หมูท่ี ่..................... ซอย ..................... ถนน ..................... แขวง/ต าบล ................................. 
     เขต/อ าเภอ ......................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ .............. .......................... 
1.7 โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ......................... โทรสาร ......................... มือถือ ...................... E-mail ……………………… 
1.8 ท่านส าเร็จการศึกษาระดับใด หรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับใด 
            ส าเร็จการศึกษาเมื่อ ปี พ.ศ. ..................... สาขาวิชา ................................... สถาบัน ....................... ............. 
                      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.           อนุปริญญา/ปวส./ปวท.                 ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโทหรือสูงกว่า                   อื่นๆ ระบุ ............................................................................ ... 
            ก าลังศึกษาในช้ันปีที่ ............... สาขาวิชา.......................................... สถาบัน ................................................ 
                      มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.           อนุปริญญา/ปวส./ปวท.                 ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโทหรือสูงกว่า                   อื่นๆ ระบุ ............................................................................ ... 

1.9 ปัจจบุันท่านประกอบอาชีพใด 
    เพิ่งส าเร็จการศึกษา ไม่เกิน 1 ปี และยังหางานท าไม่ได้ 

ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ (เช่น ว่างงาน ลาออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง เกษียณอายุ ปิดกจิการ ส าเร็จการศึกษา  
เกิน 1 ปี และยังหางานท าไม่ได้) มาเป็นเวลา ...................... ปี 
พนักงานประจ า / ลูกจ้างประจ า บริษัท ............................................................................... ......................... 
อยู่ในภาคธุรกิจใด(เลือกเพียงข้อเดียว)      การผลิต     การค้า     การบริการ     อื่นๆ ระบุ ..................... 
ข้าราชการ หรอืพนักงานรัฐวิสาหกจิ สังกัด ................................................................................................... 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ......................................................................................................... ........................... 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลกิจการ (เฉพาะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ) 
 

2.1 ช่ือกิจการ (ไทย) .................................................................................................................. ......................................  
     ช่ือกิจการ (อังกฤษ) .................................................................. ................................................................................. 
2.2 ผู้มีอ านาจการตัดสินใจ ....................................................................... ต าแหน่ง ....................... ............................... 
     ผู้ประสานงานของบริษัท .................................................................... ต าแหน่ง .................................. .................... 
2.3 เลขทะเบียนนิติบุคคล .............................................. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ............ .................................... 
2.4 สัดส่วนการถือหุ้น ไทย....................%    ต่างประเทศ....................% (ประเทศ................................) 
2.5 ทุนจดทะเบียน .................... ล้านบาท วันที่เริ่มกิจการ ..................... มูลค่าสินทรัพย์ปัจจุบนั .................. ล้านบาท 
2.6 ที่ตั้งส านักงาน :  
     เลขที่ ...................... หมู่ที่ ...................... ซอย .............................................. ถนน ......... ........................................ 
     ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................. 
     รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ....................... E-Mail ...................................... 
2.7 ที่ตั้งโรงงาน (ถ้ามี) : 
     เลขที่ ...................... หมู่ที่ ...................... ซอย .............................................. ถนน ......... ........................................ 
     ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................. 
     รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ....................... E-Mail ...................................... 
     Website ................................................ 
2.8 ข้อมูลโครงสร้างองค์การและประเภทกิจการ : 
         ผู้ผลิต      ผู้ให้บริการ      อื่นๆ ..................................... ประเภทสินค้าหรือบริการ ......................................... 
     ประเภทอุตสาหกรรม ................................................ บริษัทในเครือ ............................................. ......................... 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด ......................... คน  
         ฝ่ายบริหาร .................. คน      วิศวกร ....................คน       นักวิทยาศาสตร์ .................. คน 
         ช่างเทคนิค .................. คน      ฝ่ายผลิต/คนงานฝีมือ .................. คน      อื่นๆ .................. คน 
2.9 บริษัทท่านมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ 
         มี  มาตรฐาน.......................................................          ไม่มี 
2.10 รายละเอียดเกี่ยวกับองค์การ/บริษัท เพิ่มเติม 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  
 

3.1 ช่ือหน่วยงาน (ไทย) ....................................................................................................................... ............................ 
     ช่ือหน่วยงาน (อังกฤษ) .................................................................................................................... .......................... 
3.2 ผู้บริหารที่มีอ านาจการตัดสนิใจ .......................................................... ต าแหน่ง ...................................................... 
     ผู้ประสานงานของหน่วยงาน ............................................................... ต าแหน่ง ...................................................... 
3.3 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร(ถ้ามี) ...........................................................................................................................  
3.4 ที่ตั้งหน่วยงาน :  
     เลขที่ ...................... หมู่ที่ ...................... ซอย ......................................... ..... ถนน ................................................. 
     ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ................. ............................ 
     รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ....................... E-Mail ...................................... 
3.5 ข้อมูลโครงสร้างองค์การและภารกิจหลัก : 
        หน่วยงานภาครัฐ     สถาบันเฉพาะทางของรัฐ     รัฐวิสาหกจิ     สถาบันการศึกษา    อื่นๆ ............................      
     ภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่าน คือ .................................................................................................... 
     จ านวนบุคลากรทั้งหมด ......................... คน  
         ระดบับริหาร .................. คน      ระดับหัวหน้างาน ....................คน     ระดับช านาญการ.................. คน 
         ระดับปฏิบัติการ.................. คน     ฝ่ายผลิต/คนงานฝีมือ .................. คน     อื่นๆ .................. คน 
3.6 หน่วยงานท่านมีการรับรองมาตรฐานหรือไม่ 
         มี  มาตรฐาน.......................................................          ไม่มี 
3.7 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน เพิ่มเติม 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 4 ประเภทความต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 S มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) 
           S1 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดท าแผนของโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล  
               (DEPA Conceptual Plan) 
           S2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล  
               (DEPA Startup Fund) 
           S3 การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล  
               (DEPA Investment for Growth) 
 T มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
    (DEPA Digital Transformation Scheme) 
           T1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                และธุรกิจ (DEPA Creation Fund) 
           T2 การส่งเสริมและสนับสนุนศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
               (DEPA Transformation Fund) 
                    A1 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการ Development Fund  
                               ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property)       Standard       
                    A2 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (DEPA Expansion) 
                               Internationalization Fund           
                    A3 การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DEPA Adoption fund) 
 R มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  
           R1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  
               (DEPA Research fund) 
 E มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ 
           E1 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล   
               (Awareness Contest) 
           E2 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการขยายธุรกิจการค้า การลงทุน การสร้างเครือข่าย (Networking) 
               อันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าการซื้อขายและการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
               และนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Business Matching) 
 M มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพก าลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล    

(Digital Manpower & Personnel Scheme) 
           M1 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อด าเนินการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
                 (Digital Manpower Development) 
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           M2 การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล 
                 (Digital Personnel Development) 
                     DEPA Professional Fund                                 DEPA Executive Fund                      
  I มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
    (Infrastructure fund for Private Sector) 
           I1 การส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกบัการพฒันาอุตสาหกรรมดิจทิัลที่อยู่ระหว่างการออกแบบ 
                 หรือก่อสร้าง (Design and Planning Phase & construction phase)  
 G มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
    (Infrastructure fund for Public Sector)    
           G1 การส่งเสริมการศึกษา วางแผนและการลงทุนในการด าเนินการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
                เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดจิิทลั (Project Planning and Feasibility study Phase) 
           G2 การส่งเสริมการออกแบบ ปรบัปรุงอาคารและสมทบในการด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ  
                ภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมดจิิทลัที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือก่อสร้าง  
                (Design and  Planning Phase & Construction Phase) 
 C มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท  

 (Digital Transformation Fund for Rural Area) 
           C1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
                (DEPA Community Seed Fund) 
           C2 การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน 
                (DEPA Community Transformation Fund) 
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ส่วนท่ี 5 เอกสารประกอบการสมัครท่ีจ าเป็นต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
5.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  

□ 5.1.1 เอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
□ 5.1.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
□ 5.1.3 ส าเนาหลักฐานการศึกษา (กรณีก าลังศึกษาให้ขอใบรับรองจากสถานศึกษา) 
□ 5.1.4 เอกสารรับรองการท างาน 
□ 5.1.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป       

5.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/วิสาหกิจชุมชน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
□ 5.2.1 เอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
□ 5.2.2 เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 
□ 5.2.3 แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
□ 5.2.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) 
□ 5.2.5 ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
□ 5.2.6 ส าเนาบัญชีงบการเงิน (ถ้ามี) 

วิสาหกิจชุมชน (กรณีไม่เป็นนิติบุคคล) 
□ 5.2.7 ส าเนาใบส าคัญการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

5.3 กรณีเป็นองค์การเอกชน/สมาคม 
□ 5.3.1 เอกสารการจัดตั้งหน่วยงานหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร้างและกรรมการของ

องค์การที่ชัดเจน 
□ 5.3.2 เอกสารรบัรองการแต่งตั้งคณะบริหารสมาคมในปปีัจจุบันที่ขอรับการส่งเสริมและสนบัสนุน 
□ 5.3.3 เอกสารแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม 
□ 5.3.4 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
□ 5.3.5 ในกรณีที่เป็นองค์การเอกชน (เอกสารเพิ่มเติม) 

5.4 หน่วยงานภาครัฐ/สถาบันเฉพาะทางรัฐ 
□ 5.4.1 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหน่วยงาน 
□ 5.4.2 เอกสารแต่งตั้งผู้บริหารหรือแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม 
□ 5.4.3 เอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกับส านักงาน 
□ 5.4.4 ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

5.5 สถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชน 
□ 5.5.1 พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถานศึกษา หรือ เอกสารหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงการจัดต้ัง  

สถาบันการศึกษา 
□ 5.5.2 เอกสารแต่งตั้งผู้บริหารหรือแต่งตั้งผู้มีอ านาจลงนาม 
□ 5.5.3 เอกสารยืนยันการข้ึนทะเบียนกับส านักงาน 



 
DEPA APPLICATION FORM (DEPA-RA-01) 

ใบสมัครขอรบัการส่งเสรมิและสนับสนุน  
ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) 
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5.6 ในกรณีที่ผู้มอี านาจในการลงนามโดยตรง ได้มอบอ านาจให้กบับุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน จ าเป็นต้องมเีอกสาร  
   ตามข้อที่ 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 แนบมาด้วย (ทั้งนี้เอกสารในข้อ 5.6.1 จะต้องติดอากรแสตมป์ ราคา 10 บาท มาด้วย) 
          5.6.1 หนังสือมอบอ านาจทีม่ีการลงนามรบัรองโดยบุคคลต่างๆ ดังนี ้
               (1) ผู้มอบอ านาจ  (2) ผูร้ับมอบอ านาจ  (3) พยานบุคคลที่ 1   (4) พยานบุคคลที่ 2 
          5.6.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจพรอ้มการลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
          5.6.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจพรอ้มการลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
หมายเหตุ  

- ส าหรับเอกสารในข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 และ ข้อ 5.5 ต้องมีการลงนามโดยผู้มอี านาจในการลงนาม ซึ่งตอ้งมี
ช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรอืหนังสือรบัรองการจัดต้ังองค์การ หรือหนงัสือ
ประกาศจัดต้ังองค์การ เพือ่รบัรองความถูกต้อง พร้อมทัง้ประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีไป 
- ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึง

พิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ าซอ้นกบัค่าใช้จ่ายที่ขอรบัการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
จากส านักงาน 

 
 

ส่วนท่ี 6 ค ารับรองของผู้สมัคร 
□ ข้าพเจ้าได้อ่านและท าความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาไตร่ตรองอย่างถ่ีถ้วนแล้ว จึงมีความ

ประสงค์เข้าร่วมขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามข้อก าหนดของโครงการจนเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจะร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
ทุกประการ 
□ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในเอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ถูกอ้างถึงมีความถูกต้องและเป็นจริง    

ทุกประการ 
ลงชื่อ ...................................................................................... ผู้มีอ านาจลงนาม / ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 

หมายเหตุ 
 1.ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องรับผิดแต่โดยล าพังต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ 
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนน ามาใช้
ปฏิบัติงานในโครงการ 
 2.หากส านักงานตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้เป็นเท็จ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการพิจารณาหรือให้การส่งเสริม
และสนับสนุน โดยทันที 

โปรดประทับตรา
ส าคัญ (ถ้ามี) 


