
โครงการ depa Mini Transformation Voucher
ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 1

โดย
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล



เป้าหมายการด าเนินงาน
ตำมแผนกลยทุธข์องส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)



• ประชำชน  4 แสนคนมี Literacy ผ่ำนระบบ Digital 

Platform

• เด็กไทยได้รับกำรเรียน Coding ไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน

• ก ำลังคน Professional Skill ผ่ำนกำรรับรองไม่น้อยกว่ำ 

50,000 คน

• ผลิตภำพแรงงำนของบุคลำกรเพิ่มร้อยละ 5 หลังผ่ำน 

upskill

• เกิด Digital CEO ผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ

เป้าหมายพัฒนาก าลังคนและ

บุคลากรให้ประเทศ 



เป้าหมายพัฒนาสังคม

• ชุมชนเข้ำถึงบริกำรผ่ำน digital Platform เกิด Digital 

Villages 24,700 รำย

• ชุมชนสำมำรถต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่นพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรสู่แพล็ตฟอร์มดิจิทัลจนมีรำยได้เพิ่ม

ร้อยละ 5 จำกกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล



เป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจ

• สำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก

• ผลิตภำพ ขยำยตัวร้อยละ 3 จำกกำรใช้ Digital

• มูลค่ำเพิ่มขยำยตัวร้อยละ 5 จำกกำรใช้ Digital

• Startup go Unicorn



เป้าหมายทางการสร้างบรรยากาศ

และโอกาสให้ประเทศ

• เกิดระบบนิเวศน์เป็นมิตร เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลท่ียั่งยืน

• 7 เมืองอัจฉริยะ ได้รับกำรประเมินเป็นเมืองอัจฉริยะระดับ Asia

• มีจ ำนวนนวัตกรรมดิจิทัล ท่ีน ำไปใช้ในเชิงพำนิชย์เพิ่มขึ้น

• เรำสำมำรถท ำให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดิจิทัล

เพิ่มขึ้น



พัฒนาก าลังคนและ
บุคลากรให้ประเทศ

พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างบรรยากาศและให้

โอกาสประเทศ

Digital ManPower Fund ✓

Digital Transformation 
Community Fund ✓

Digital Transformation 
Fund ✓

Digital Startup ✓

Digital R&D and 
Innovation ✓ ✓

Digital Infrastructure Fund ✓

Digital Event&Marketing ✓ ✓ ✓ ✓

depa mini Transformation 
Vouncher ✓

Internationalization 
Vouncher ✓

Intellectual Property ✓ ✓

เคร่ืองมือสนับสนุน : Fund & Scheme



โครงการที่สนบัสนนุเงินทุนใหเ้ปล่า (Grant) เพ่ือช่วย SMEs ไทยรายเล็กให้

สามารถปรับปรงุหรือ เปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลดว้ยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมดจิิทัลเพื่อช่วยสร้างข้อมลูในการบรหิารจัดการยกระดับธรุกิจ รวมถึง

สนับสนุนเกษตรกรสู่ Smart Famer



วัตถุประสงค์ และการสนับสนุนในโครงการ

วัตถุประสงค์

• กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับกำรบริหำร

จัดกำรธุรกิจให้กับ SME รำยเล็ก

• สร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรงำน ให้กับ SMEไทย ด้วยกำรประยุกต์ใช้ดิจิทัล 

เน้นไปที่ดิจิทัลที่ช่วยยกระดับกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ

• สร้ำงโอกำสทำงกำรตลำดให้กับ Digital Provider ในประเทศไทย

• สนับสนุนเกษตรกรไทยยกระดับกำรเกษตรด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Solutions ที่สนับสนุนในโครงการ

เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การ

เพ่ิมยอดขาย ลดต้นทุน/เพ่ิมผลก าไร Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบ

กำรขำย, ระบบคลังสินค้ำ, POS และ ระบบดิจิทัล Smart Farm, IOT เป็นต้น



รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน

สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่ำสูงสุดจ ำนวนร้อยละ 100 

ของค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงก่อนภาษมีลูคา่เพ่ิม 

ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท

หมวดหมูค่า่ใชจ้่ายที่สนบัสนนุ

ค่ำระบบ Software 

ค่ำเช่ำใช้บริกำรระบบ อย่ำงน้อย 6 เดือน

ค่ำอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

✓

✓

✓

เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) 

กล่ำวคือผู้ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องส ำรองค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำไปก่อน แล้วจึงน ำส่งหลักฐำนใบเสร็จ

กำรช ำระเงินมำเบิกค่ำใช้จ่ำยย้อนหลังกับส ำนักงำน ฯ

รูปแบบการสนบัสนนุ



กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ในโครงการ

ผู้ประกอบการ SME

SME ไทยที ่ม ีค ุณสมบัติ

ตำม เกณฑ ์ท ี ่ ส  ำ น ั กงำน

ก ำหนด สำมำรถขอรับการ

สนับสนุนคูปองดิจิทัลผ่ำน

หน่วยร่วมด ำเนินงำนในพื้นที่

ที่ต้ังของธุรกิจ

* จ ำกัดสิทธิ 1 SMEs ต่อ 1 

ค ูปอง หร ือส ูงส ุดไม ่ เก ิน 

10,000 บำท (ก่อน VAT)

ผู้ขายและ
ผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ

(Digital Provider)

Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียน

กับ depa เท ่ำน ั ้น ท ี ่สม ัครและได ้ร ับ

กำรประกำศให้เป็นผู ้ขำยและให้บริกำร

ในโครงกำร depa mini Transformation 

Voucherประจ ำปี 2562 ครั้งที่ 1 เท่ำนั้น

โดยสำมำรถขำยและให้บริกำรได้ทั่วประเทศ 

* จ ำกัดสิทธิ Digital Provider 1 รำย 

(นิติบุคคล) สำมำรถขำยและให้บริกำร

ต่อ SME ได้ไม่เกิน 20% ของจ ำนวน

คูปองในแต่ละภูมิภำคและทั่วประเทศ

หน่วยร่วมด าเนนิงาน

องค์กรเอกชน หน ่วยงำน

ของรัฐ สถำบันเฉพำะทำงของ

รัฐ รัฐว ิสำหกิจและเอกชนที่

ได้รับกำรช่วยเหลือจำก depa

ให้เป็นผู ้ด ำเนินกำรโครงกำร

รวมถึงเบิกจ่ำยให้กับ SME ใน

พื้นที่ด ำเนินกำรต่ำงๆ

* จ ำนวนทุนจัดสรรในแต่ละพื้นที่

มีจ ำนวนจ ำกัดตำมประกำศของ 

depa

เกษตรกร

เกษตรกรไทยท ี ่ม ีกำรข ึ ้น

ทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐ 

ท ี ่ อ ส ำ ม ำ ร ถ ขอ ร ั บ ก า ร

สนับสนุนคูปองดิจิทัลผ่ำน

หน่วยร่วมด ำเนินงำนในพื้นที่

ที่ต้ังของธุรกิจ

* จ ำกัดสิทธิ 1 ครัวเรือน

เกษตร ต่อ 1 คูปอง หรือ

สูงสุดไม่เกิน 10,000 บำท 

(ก่อน VAT)



หน่วยร่วมและพื้นทีด่ าเนินงานทั่วประเทศปี 2562

ครั้งที่ 1



200 400 1,200 200 200

ภำคตะวันออก
เฉียงเหนือ

- ภำคกลำง

- ภำคตะวันตก

- ภำคตะวันออก

นอก EEC

- EEC (ชลบุรี ระยอง 

ฉะเชิงเทรำ) 700 ทุน

- ส ำหรับเกษตร 

500 ทุน

ภำคใต้ ภำคเหนือ*

2,200 ทุน

หมำยเหตุ * อยู่ในระหว่ำงกำรเปดิรบัสมัครหน่วยรว่มด ำเนนิงำน



1. ใบเสร็จ/ใบก ำกับภำษี หรือเอกสำรกำรซื้อขำยที่จะขอรับกำรสนับสนุนได้ต้องเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำโครงกำรเท่ำนั้น
2. ระยะเวลำโครงกำรสิ้นสุดตำมก ำหนดหรือจนกว่ำจ ำนวนทุนจะถูกจัดสรรครบจ ำนวน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการในพื้นท่ีด าเนินงานทั่วประเทศ

ปี 2562 ครั้งที่ 1ภำคกลำง,
ตะวันตกตะวันออกนอก EEC

EEC 
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ)

EEC – (เกษตร)
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ)

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคใต้

ภำคเหนือ

ช่วงด ำเนินกำร
1 พ.ย. 61- 1 พ.ย. 62

ช่วงด ำเนินกำร
2 พ.ย. 61- 2 พ.ค. 63

ช่วงด ำเนินกำร
15 พ.ย. 61- 15 พ.ค. 63

ช่วงด ำเนินกำร
5 พ.ย. 61- 5 พ.ย. 62

ช่วงด ำเนินกำร
15 พ.ย. 61- 15 พ.ค. 62

อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
หน่วยร่วมฯ

ระยะเวลำด ำเนินกำร
12 เดือน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
12 เดือน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
12 เดือน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
12 เดือน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
18 เดือน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
18 เดือน



ACC

FIN

POS

Logistics

ตัวอย่างเทคโนโลยทีี่สนบัสนนุ

แพ็กเกจในโครงการ depa mini Transformation Voucher

บริการจัดการสินค้าและการขนส่ง 
(Stock/ Warehouse/Logistics Management

บริหารจัดการลูกค้าและการขาย 
(Customer & Sales Management)

บริหารจัดการบัญชีการเงิน 
(Finance & Accounting Management)

บริหารจัดการบุคลากร
(Human Resource Management)

บริหารจัดการด้านอ่ืนๆ (Other)

บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)



อาหารท่องเที่ยว การค้าและบริการ การเกษตร

กลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนในโครงการ



คุณสมบัติของ SMEs/เกษตกร ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นสมำชิกของ depa (depa member) สมัครท่ี 

http://member.depa.or.th

2. เป็น SME ใน กิจกำรให้บริกำร กิจกำรผลิตสินค้ำ และกิจกำรค้ำส่ง

และค้ำปลีก ลักษณะตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม พ.ศ. 2543

3. เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่

ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย หรือ

4. บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย (กิจกำรเจ้ำของคนเดียว) ห้ำงหุ้นส่วน

สำมัญ ท่ีจดทะเบียนกำรค้ำ/ทะเบียนพำณิชย์ กับกระทรวงพำณิชย์

5. กรณีเกษตรกร ต้องเป็นเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐ

http://member.depa.or.th/


กิจกำรผลิตสินค้ำและให้บริกำร

กิจกำรค้ำส่ง

กิจกำรค้ำปลีก

ขนาดย่อม ขนาดกลาง

ไม่เกิน 50 คน

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทหรือสินทรัพย์ถำวร

กำรจ้ำงงำน

หรือสินทรัพย์ถำวร

กำรจ้ำงงำน

หรือสินทรัพย์ถำวร

กำรจ้ำงงำน

เกินกว่ำ 25 - 50 คน

เกินกว่ำ 50-200 บำท

ไม่เกิน 25 คน

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท

เกินกว่ำ 50-200 คน

เกินกว่ำ 25 – 50 ล้ำนบำท

ไม่เกิน 15 คน

ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท

เกินกว่ำ 15 - 30 คน

เกินกว่ำ 15 – 30 ล้ำนบำท

นิยาม SMEs



✓ 

ค่าใช้จ่ายที่โครงการสนบัสนนุ

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำใช้หรือใช้บริกำรซอฟต์แวร์

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลำไม่ต ่ำกว่ำ 

6 เดือน)

• ค่ำครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีควำมจ ำเป็นในกำร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล คิด

เป็นสัดส่วนไม่เกิน 50% ของค่ำครุภัณฑ์นั้นๆ 

และไม่เกิน 50% ของมูลค่ำท่ีขอรับกำรสนับสนุน

ในโครงกำร

ค่าใช้จ่ายที่ไมอ่ยูใ่นเงื่อนไขการสนบัสนนุของโครงการ

• ค่ำบ ำรุงรักษำระบบ (Maintenance)

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำและกำรปรับปรุงระบบ 

(Implementation & Customization)

• ค่ำครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่จ ำเป็น

กับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตำม

วัตถุประสงค์ของโครงกำร

• ค่ำซื้อหรือเช่ำใช้บริกำรทำงดิจิทัลที่

นอกเหนือไปจำกแพ็กเกจและรำยชื่อที่

ส ำนักงำนฯประกำศ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่โครงการสนับสนุน



คุณสมบัตขิองผู้ขายและผู้ให้บริการดจิิทัลในโครงการฯ

1. เป็น Digital Provider ที่ข้ึนทะเบียนกับ depa เท่ำนั้น

2. มีผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีตอบโจทย์และมีกลุ่มลูกค้ำหลักคือ SME ตำมเงื่อนไข

ของโครงกำร

3. เป็นผู้ผลิตดิจิทัลที่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนดิจิทัล มิใช่ตัวแทน

ขำย

4. มีควำมเข้ำใจในเงื่อนไขและเอกสำรต่ำงๆ ของโครงกำร

** ส ำนักงำนสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลัขอสงวนสิทธิก์ำรประกำศรำยชื่อผู้ขำยและผูใ้ห้บรกิำรดิจิทลัตำมเงื่อนไขของ
โครงกำร และกำรประกำศรำยชื่อโดยดุลยพินิจของส ำนกังำนฯถือเปน็ทีส่ิน้สดุ

สมัครเพื่อเป็นผู้ขายและผู้ให้บริการในโครงการ depa mini-Transformation 

Voucher ได้ที่ https://goo.gl/forms/YfZAEptDD3PIeX7u1

https://goo.gl/forms/YfZAEptDD3PIeX7u1


หน้าท่ีส าคัญของ Digital Provider 
ในโครงการ
• ศึกษำและเข้ำใจข้อมูลและเงื่อนไขของโครงกำรฯ

• เข้ำใจเป้ำหมำยและคุณสมบัติของ SME/เกษตรกร ที่มีสิทธิขอรับ

กำรสนับสนุนจำกโครงกำร 

• เช็คจ ำนวนทุนสนับสนุนและด ำเนินกำรขำยและให้บริกำรผลิตภัณฑ์

หรือบริกำรดิจิทัลให้กับ SME/เกษตรกร

• เช็คควำมซ ้ำซ้อนรำยชื่อของ SME ที่ได้รับกำรสนับสนุนในปี 

2561 (ภำคผนวก 3 ในคู่มือส ำหรับ Digital Provider)

• ขำย/ให้บริกำร และออกใบเสร็จ/ใบก ำกับภำษี หรือเอกสำรกำรซื้อ

ขำยที่สอดคล้องกับเงื่อนไขโครงกำร

• แนะน ำข้ันตอนกำรสมัครเอกสำรและกำรเบิกจ่ำยเงินให้ SME/

เกษตรกร



หน้าที่ส าคัญของหน่วยงานร่วม

• รับสมัครและคัดเลือก Digital Providers เข้ำร่วมโครงกำร ร่วมกับ depa

• จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และกำรซื้อขำยสู่กลุ่มเป้ำหมำย (สมำคม/ผู้ใช้)

• คัดกรองคุณสมบัติของ SMEs และเกษตรกร กลุ่มเป้ำหมำย

• ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนุนตำมเงื่อนไขและเกณฑ์ของ

โครงกำร

• บริหำรจัดกำรงำนเบิกจ่ำยให้กับกลุ่มเป้ำหมำยตำมเงื่อนไขของโครงกำร

• รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร



วิธีการด าเนินงานโครงการ
(Project Approach)

หน่วยร่วม
ด าเนินงานในพื้นที่

Demand Pull Supply Push

SME/
เกษตรกร

Digital
Provider

SME/
เกษตรกร

Digital
Provider





1. ใบสมัคร

2. ส ำเนำใบเสร็จ / ใบก ำกับภำษี/หลักฐำน

กำร ซื้อ-ขำย

3. ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล/ส ำเนำ

หนังสือบริคณห์สนธิหรือเอกสำรแสดง

กำร/ส ำเนำทะเบียนทำงกำรค้ำ

4. ส ำเนำ Book Bank ที่ต้องกำรให้โอนเงิน 

(บริษัท/เจ้ำของกิจกำร)

5. ภำพถ่ำยหลังกำรติดตั้งหรือกำรใช้

บริกำร

SME ที่ขอรับกำรสนับสนุนกรุณำลงนำมรับรองส ำเนำ
ทุกฉบับพร้อมประทับตรำบริษัท/ห้ำงร้ำน (ถ้ำมี) และจัดส่ง
เอกสำรกำรสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมด ำเนินงำนในพื้น
ที่ตั้งของธุรกิจ

เอกสารขอรับการสนบัสนนุ SME



1. ใบสมัคร

2. ส ำเนำใบเสร็จ / ใบก ำกับภำษี/หลักฐำนกำร 

ซื้อ-ขำย

3. ส ำเนำบัตรประชำชน (กรณีเกษตรกร)

4. ส ำเนำหนังสือหรือเอกสำรยืนยันกำรข้ึน

ทะเบียนกับหน่วยงำนภำครัฐ

5. หนังสือยินยอมกำรเข้ำร่วมโครงกำร (กรณี

เกษตรกร)

6. ส ำเนำ Book Bank ที่ต้องกำรให้โอนเงิน 

(ในชื่อเกษตรกร)

7. ภำพถ่ำยหลังกำรติดตั้งหรือกำรใช้บริกำร

เกษตรกรที่ขอรับกำรสนับสนุนกรุณำลงนำมรับรอง
ส ำเนำทุกฉบับและจัดส่งเอกสำรกำรสมัครทั้งหมดให้กับ
หน่วยร่วมด ำเนินงำนในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

เอกสารขอรับการสนบัสนนุ เกษตรกร



• ต้องเป็น SMEs/เกษตรกร ที่มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตำมท่ีส ำนักงำน
ก ำหนดเท่ำนั้น

• SME จะต้องไม่เคยได้รับกำรสนับสนุนทุน deap mini-voucher  ปี 2561 
ใน Solution เดียวกันมำก่อน (สำมำรถตรวจสอบได้จำกคู่มือโครงกำร
ของ Digital Provider ในภำคผนวก)

• SME/เกษตรกร 1 รำย รับทุนได้ 1 ทุนต่อรอบ หรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 
10,000 บำท เท่ำนั้น (นับเป็นจ ำนวนนติิบุคคล)

• 1 Digital Provider มีก ำหนดกำรขำยสูงสุดไม่เกิน 20% ของจ ำนวน 
Voucher ในแต่ละหน่วยร่วม และทั่วประเทศ

• SME/เกษตรกร ที่เข้ำร่วมโครงกำรต้องเป็นผู้รับผิดชอบภำษีมูลค่ำเพิ่ม
และส่วนต่ำงของค่ำซอฟต์แวร์หรือบริกำรท่ีเกิดขึ้น 

• กำรช ำระเงินเป็นไปในรูปแบบ Reimbursement โดยระยะเวลำกำรคืนเงิน
เป็นไปตำมเงื่อนไขของหน่วยร่วมด ำเนินงำน

• ทุนสนับสนุนเป็นลักษณะ First Come, First Serve โดยจะปิดโครงกำร
ทันทีเมื่อจ ำนวนทุนได้จัดสรรเต็มจ ำนวนแล้ว

เงื่อนไขส าคัญของโครงการ



ข้อแนะน า
Digital Provider ท่ีต้องกำรให้ลูกค้ำได้รับกำรสนับสนุน

จำกโครงกำร ควรด ำเนินกำรดังนี้

1. ตรวจสอบจ านวนทุนสนับสนุนคงเหลือกับหน่วยร่วม

ด ำเน ินงำนในพื ้นที ่ก ่อนกำรซื ้อขำยและส่งเอกสำร 

เนื่องจำกทุนสนับสนุนมีกำรจัดสรรในจ ำนวนจ ำกัด และ

เป็นลักษณะ First come, First serve โดยโครงกำรจะปิด

กำรรับสมัครทันทีเมื่อมีจ ำนวนผู้ได้รับกำรสนับสนุนเต็ม

จ ำนวนท่ีได้จัดสรรในแต่ละพื้นท่ีแล้ว

2. ตรวจสอบความซ ้าซ้อนของการสนับสนุนจากรำยชื่อ

ของ SME ท่ีได้รับกำรสนับสนุนคูปองดิจิทัลในปี 2561



ช่องทางการติดต่อสอบถามเก่ียวกบัหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ
ส าหรับ Digital Provider ในโครงการ

DP_depa mini Transform 
Voucher 2562#1

transform@depa.or.th

Facebook Fanpage : 
Depa Transformation

mailto:transform@depa.or.th


ตัวอย่างใบเสร็จ/
เอกสารทางการเงิน

../คู่มือมาตรการ/SME/SME จัดเล่ม/5. ภาคผนวก 2 ตัวอย่างใบเสร็จ.pdf


คู่มือโครงการ

ส าหรับผู้ขายและผู้ให้บริการ

(Digital Provider)

../คู่มือมาตรการ/Digital Provider/DP Guideline_depaDigitalCoupon_v1 06012019.pdf
../คู่มือมาตรการ/Digital Provider/DP Guideline_depaDigitalCoupon_v1 06012019.pdf


รายชื่อ SME ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

คูปองดิจิทัลในปี 2561 

../คู่มือมาตรการ/Digital Provider/PDF/7. รายชื่อ SME ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคูปองดิจิทัลปี 2561.pdf


เอกสารโครงการ depa mini Transformation Voucher



THANK YOU


