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โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนลงนาม 
สิทธิของผู้ขอรับการส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการ depa mini Transformation Voucher 

 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจสิทธิที่ข้าพเจ้าพึงได้รับแล้วดังนี้ 
1. ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกซื้อและรับบริการจาก Digital Provider รายใดก็ได ้ทีม่ีรายชื่อขึ้นทะเบียนตาม list ที ่

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้ากำหนด (https://short.depa.or.th/MPAD6) 

 

 
 

2. ข้าพเจ้าจะสำรองเงินจ่ายไปก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จมาเบิกกับหน่วยร่วมดำเนินงานในพ้ืนทีต่ั้งธุรกิจตามท่ีระบใุน 
  แต่ละภูมิภาค โดยดีป้าจะสนับสนุนจำนวนเงินตามท่ีจ่ายจริงหรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  
  และเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการสนับสนุนที่ 
  ดีป้ากำหนดไว้ รวมถึงรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพ่ิมทีเ่กิดข้ึนจากค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุนในโครงการ 
 

                                                                      ส่วนผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
 
 

                                                                      ลงชื่อ............................................ผู้มีอำนาจลงนาม 
                                                        (............................................) 

                                                                    ตำแหน่ง................................................................. 
                                                                    วนั/เดือน/ปี............................................................ 

 

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

https://short.depa.or.th/MPAD6
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ใบสมัครขอรับการสนับสนนุ 
depa Mini Transformation Voucher 

รหัสใบสมัคร 
             /2564 

รหัสหน่วยร่วม 
MV-64-………………. 

ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุน :  ผู้ประกอบการ SMEs   เกษตรกร   สหกรณ์การเกษตร   วิสาหกิจชุมชน/ชุมชนประเภทอ่ืนๆ  
พ้ืนที่ต้ังกิจการ  :  ภาคเหนือ    ภาคกลาง    ภาคอสีาน   ภาคตะวันออก    ภาคใต ้   ทั่วประเทศ  

ใบสมัครขอรับการสนับสนุน “depa Mini Transformation Voucher” เพื่อให้ SMEs/เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ชุมชนประเภทอื่นๆ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้อย่างเหมาะสม  
ใบสมัครมี 3 สว่น ประกอบด้วย  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัธุรกจิ 
                                        ส่วนท่ี 2 ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน 
                                        ส่วนท่ี 3 รายละเอียดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอรับการสนับสนุน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
1.1 ข้อมูลของ SMEs/เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร /วิสาหกิจชุมชน,กลุ่มชุมชนประเภทอ่ืนๆ ผู้ขอรับการสนับสนุน (ผู้มีอำนาจลงนาม) 

ช่ือ-นามสกุล  

เลขประจำตัวประชาชน  เบอร์โทรศัพท์  

ตำแหน่งในองค์กร  เบอร์มือถือ  

อีเมล ์  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 

ช่ือนิติบุคคล/สถานประกอบการ/ช่ือสหกรณ/์ 
ช่ือไร่/ช่ือวิสาหกิจชุมชน 

 

ทีอ่ยู่สถานประกอบการ/แปลงที่ดนิเกษตรกรรม  

ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี/เลขท่ีขึ้นทะเบียนการคา้และ
พาณิชย์/ทะเบียนเกษตรกร/ทะเบยีนสหกรณ/์ทะเบียน
วิสาหกิจชมุชน 

 

วันท่ีจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน  

จำนวนสมาชิกครัวเรือน (เฉพาะวิสาหกิจชุมชน,ชุมชน
ประเภทอืน่ๆ เท่านั้น) 

 เบอร์โทรศัพท์  

รหัสสมาชิก depa member   

1.3 ประเภทธุรกิจ 
    SMEs 

ร้านค้าและบริการ                              ร้านอาหาร                                    อุตสาหกรรมการผลิต 
ธุรกิจท่องเทีย่ว                                  ธุรกิจออนไลน์                                อื่นๆ ..........................................................  

    เกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร 
              ธุรกิจการเกษตร/เกษตรกร  
                          พืช           ประมง           ปศุสัตว์         สินค้าแปรรูป    โปรดระบุชนิดสินคา้เกษตร…………………………………………. 
    วิสาหกิจชุมชน 
              ธุรกิจการเกษตรและชมุชนปลอดภัย              อื่นๆ ......................................................................................................................    
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1.4 รายละเอียดธุรกิจ 
ปัญหาของธุรกิจ 
              
               
               
               
 
ผลที่คาดหวังจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
               
              
               
               
ส่วนที่ 2 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลทีใ่ช้ในธุรกิจของท่าน 
2.1 ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านต้องการปรับเปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  

 CRM (ระบบบริหารจดัการลูกค้า)  

 ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)  

 ACC (ระบบบญัชี การเงิน) 

 HRM (ระบบบรหิารจดัการบุคคล) 

 Booking Engine (ระบบบริหารจดัการการจอง)  

 IOT (อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง) 

 POS (ระบบขายหน้าร้าน) 

 E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์) 

 Logistic (ระบบขนส่ง) 

 Digital Tourism Platform (แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว)  

 Smart Farming (เทคโนโลยีดิจิทลัเกษตรอัจฉริยะ) 
(ระบุเทคโนโลยี เช่น Drone, IOT)  
....................................................................................... 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดเทคโนโลยีดิจิทัลทีข่อรับการสนับสนุน 

3.1 รายชื่อผู้ใหบ้ริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ใช้บริการ 

ช่ือบริษัท     เลขทะเบยีนนิติบุคคล  

ช่ือสินค้า/บริการ ทีผู่้ซื้อเลือกใช้ 
(Product item) 

 รหัสขึ้นทะเบียน 
Digital Provider 

 

ช่ือผู้ประสานงาน  เบอร์โทรติดต่อ  

อีเมล ์  ราคา (รวม VAT)  

3.2 เอกสารประกอบ 

- สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสอืรับรองทางการค้าหรือบริการ  

- สำเนาบตัรประชาชน (กรณีเกษตรกร) 

- เอกสารยืนยันการขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร) 

- เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสอืรับรองโดยหน่วยงานราชการ 
(กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุม่ชุมชนประเภทอื่นๆ) 

- สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซือ้-ขาย เทคโนโลยีดิจิทลั 

- สำเนาหน้าบญัชธีนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงนิโอนสนับสนุน 

- ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัล  
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3.3 ส่วนคำรับรอง  
          ข้าพเจ้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย และหน่วยร่วมดำเนินการขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และพร้อมท่ีจะ
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจทิัลหรอืดีป้า ในการตรวจสอบและเยี่ยมชมการปฏบิัติงาน ณ สถานประกอบการ 
รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเพิม่เติม หากภายหลังปรากฏว่าเอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือเกิด
ความเสียหายจากการกระทำการใดโดยมิชอบ ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้ดีป้ายกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  
(ถ้ามี) จากข้าพเจ้าฯ ได ้ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นที่สุด 

3.4 ส่วนการลงนามรับรอง 
ส่วนผู้ขอรับการส่งเสรมิและสนับสนุน 

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูม้ีอำนาจลงนาม 
      (............................................)                                          
ตำแหน่ง.................................................................                                                     
วัน/เดือน/ปี............................................................ 
 
 
 

ประทับตราของบริษัท (ถา้มี) 

 

ส่วน Digital Provider ที่ให้บริการ 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูม้ีอำนาจลงนาม 
      (............................................)                                          
ตำแหน่ง.................................................................                                                     
วัน/เดอืน/ปี............................................................ 
 
 
 

ประทับตราของบริษัท (ถา้มี) 

 

ส่วนของหน่วยร่วมดำเนินการ 
 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูม้ีอำนาจลงนาม 
      (............................................)                                          
ตำแหน่ง.................................................................                                                     
วัน/เดือน/ปี............................................................ 
 
 
 

ประทับตราของบริษัท (ถา้มี) 

 
 


