
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขอรบัการสง่เสรมิกจิการซอฟตแ์วรแ์ละกจิการพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์กรณี 

ขนาดการลงทนุไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท (โดยไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีน) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอรับกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

 แบบค ำขอรับกำรสง่เสรมิกำรลงทนุและแบบประกอบตำ่งๆตอ้งกรอกขอ้มูลครบถว้นพรอ้มลงนำมโดยผูม้อี ำนำจและประทบัตรำ 

(ถำ้ม)ีถกูตอ้ง 

 เอกสำรหรอืหลักฐำนทีย่ืน่พรอ้มค ำขอตอ้งครบถว้นพรอ้มลงนำมรับรองโดยผูม้อี ำนำจและประทับตรำ (ถำ้ม)ี ถกูตอ้ง 

ทัง้นีห้ำกไมเ่ป็นไปตำมเงือ่นไข 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอมอี ำนำจและสำมำรถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเอกสำรหรอืหลกัฐำนไดข้ณะนัน้ใหส้ำมำรถแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดท้นัที 

-กรณีทีไ่ม่อำจด ำเนนิกำรแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดข้ณะนัน้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำมในบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอื 

หลกัฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน 

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองบรหิำรกำรลงทนุ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

ทีอ่ยู ่: 555  ถนนวภิำวดรัีงสติ เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์: 02 553 8111 

หรอืศนูยเ์ศรษฐกจิกำรลงทนุภำคที ่1-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ (กำรตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงำนผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูม้อี ำนำจหรอืไดรั้บมอบอ ำนำจใหส้
ำมำรถด ำเนนิกำรแกไ้ขหรอืยืน่เอกสำรหรอืหลักฐำนเพิม่เตมิรวมถึ

งลงนำมในบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำน
ทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 40 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจำ้หนำ้ทีล่งรับค ำขอและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนทีย่ืน่พรอ้

มค ำขอทีค่รบถว้น 

(หมายเหต:ุ 
(ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำพจิำรณำอนุมัตติัง้แตว่นัทีค่ ำขอแล

ะรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีย่ืน่พรอ้มค ำขอครบถว้น))  

1 วนัท ำกำร กองบรหิารการลงทนุ 5 

2) การพจิารณา 

เจำ้หนำ้ทีนั่ดหมำยผูย้ืน่ค ำขอและใหช้ีแ้จงโครงกำร 

(หมายเหต:ุ 
(กรณีไมม่ำชีแ้จงโครงกำรตำมเวลำทีนั่ดหมำยส ำนักงำนจะด ำเนิ

นกำรคนืค ำขอ))  

15 วนัท ำกำร กองบรหิารการลงทนุ 5 

3) การพจิารณา 
เจำ้หนำ้ทีจ่ัดท ำรำยงำนเพือ่เสนอผูม้อี ำนำจพจิำรณำอนุมัต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรลงทนุ 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) การพจิารณา 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุพจิำรณำอนุมัตหิรอืไม่
อนุมัตใิหก้ำรสง่เสรมิ 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

สง่เสรมิกำรลงทนุ 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำหนังสอืแจง้มตพิรอ้มเสนอผูบ้รหิำรลงนำมและจ

บงำนกอ่นแจง้ผลพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วนัท ำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรลงทนุ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมบคุคลธรรมดำ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมบคุคลธรรมดำ (ตำ่งชำต)ิ ) 

- 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((1) 

เฉพำะกรณียืน่ขอในนำมนติบิคุคลโดยลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งพรอ้ม
ประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี (2) มอีำยุไมเ่กนิ 6 เดอืน)) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

แบบค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนกจิการซอฟตแ์วรแ์ละกจิการพ

าณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์(F PA PP 04) 
พรอ้มเอกสารแนบทา้ยแบบค าขอ 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((1) ตอ้งกรอกขอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์ (2) 

กรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิคุคลตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจพรอ้มประทับตร
ำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ 

กำรลงทนุ 

5) 
 

แบบประกอบค าขอรบัการสง่เสรมิส าหรบัสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิเพื่
อพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั (F PA PP 37) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(เฉพำะกรณีขอรับสทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตำมประกำศคณะกรรมกำรสง่เส
รมิกำรลงทนุที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธันวำคม 2557) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ 
กำรลงทนุ 

6) 

 

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ฉบบัลา่สดุ (บอจ.5) 

หรอืรายงานการกระจายการถอืหุน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิุคุคลโดยลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งพร ้

อมประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 

 

งบการเงนิปีลา่สุด (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิุคุคลโดยลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้งพร ้
อมประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี เฉพำะหนำ้แรก) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 

 

ประวตัผิูข้อรบัการสง่เสรมิเอกสารแนะน าบรษิทับรษิทัแมห่รอืกลุม่

บรษิทั (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรำบรษัิท 

(ถำ้ม)ี) 

- 

9) 
 

เอกสารอธบิายรายละเอยีดและข ัน้ตอนการพฒันาซอฟตแ์วร ์
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(โดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรำบรษัิท 

(ถำ้ม)ี) 

- 

10) 

 

เอกสารอธบิายรายละเอยีดซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาอยูเ่ดมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ

(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิุคุคลโดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพ
รอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

11) 

 

รายละเอยีดสนิทรพัยข์องกจิการทีม่อียูเ่ดมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ
(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิุคุคลโดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพ

รอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

12) 
 

รายละเอยีดของบุคลากรดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ ี
อยูเ่ดมิ (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ

(เฉพำะกรณียืน่ค ำขอในนำมนติบิุคุคลโดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพ
รอ้มประทบัตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี) 

- 

13) 

 

เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆทีผู่ย้ ืน่ค าขอเห็นวา่เป็นประโยชนต์อ่การพจิาร

ณา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยลงนำมรับรองเอกสำรถกูตอ้งพรอ้มประทบัตรำบรษัิท 

(ถำ้ม)ี) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจใหท้ าบนัทกึความบกพรอ่งเพือ่เพิม่เตมิรายการ
เอกสารหรอืหลกัฐานภายหลงัหรอืใหแ้กไ้ขเอกสารรวมถงึกรณีอืน่

ๆ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(โดยตดิอำกรแสตมป์ใหถ้กูตอ้ง) 

- 

15) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยลงนำมรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

16) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) www.boi.go.th หัวขอ้บโีอไอใสสะอำด 
(หมายเหต:ุ -)  

2) อเีมล ์head@boi.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรสำร 02 553 8222 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอรับกำรสง่เสรมิกำรลงทนุและแบบประกอบค ำขอรับกำรสง่เสรมิ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

ระยะเวลำพจิำรณำนีไ้มร่วมถงึกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

 ตอ้งขอควำมเห็นหน่วยงำนอืน่หรอืตอ้งผำ่นคณะท ำงำนพจิำรณำกลัน่กรองรำยงำน 
 ตอ้งมกีำรชีแ้จงเพิม่เตมิ 

 ยืน่ภำยในเดอืนสดุทำ้ยกอ่นสิน้สดุนโนยำยหรอืมำตรกำรตำ่งๆ 

 ยืน่ดว้ยวธิกีำรอืน่ทีไ่ม่ไดก้ ำหนดในคูม่อืนี้ 
 
 

 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับกำรสง่เสรมิกจิกำรซอฟตแ์วรแ์ละกจิกำรพำณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์กรณี ขนำดกำรลงทนุไมเ่กนิ 200 

ลำ้นบำท (โดยไมร่วมคำ่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีน)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ประกำศคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ที ่2/2557 เรือ่ง นโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรสง่เสรมิกำรลงทนุ  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ที ่4/2557 เรือ่ง นโยบำยสง่เสรมิกำรลงทนุในเขตพัฒนำเศรษฐกจิ  

  
3)ประกำศคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุที ่3/2557 เรือ่ง 

นโยบำยสง่เสรมิกำรลงทนุเพือ่พัฒนำอตุสำหกรรมในพืน้ทีจั่งหวดัชำยแดนภำคใต ้ 

  
4)พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิกำรลงทนุ พ.ศ. 2520 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2534   และฉบบัที ่3 พ.ศ. 2544  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบยีบส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ฉบบัที ่1 /2553 

เรือ่งก ำหนดเวลำในกำรปฏบิัตงิำนสง่เสรมิกำรลงทนุ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 40.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส ำเนำคูม่อืประชำชน 12/03/2019 15:01 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


