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5.7 กจิการซอฟตแ์วร ์
5.7.1 กจิการพัฒนา   Embedded 

Software 
 

 

5.7.2 กจิการพัฒนา   Enterprise Software 
และ/หรือ  Digital Content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.3 กจิการพัฒนาซอฟตแ์วรท์ีส่รา้ง 
มูลค่าเพิม่สูง (High Value- added 
Software) 

- พัฒนาและใหบ้รกิารซอฟตแ์วร ์ดา้น
วเิคราะหแ์ละเชือ่มโยง เพือ่บรหิาร
จัดการขอ้มลู  Big Data, Data 
Analyticsรวมถงึ Predictive Analytics 

- พัฒนาซอฟตแ์วร์ดา้นการ รักษาความ
ปลอดภัยของ ขอ้มูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์ 

- พัฒนาซอฟตแ์วร์ทีใ่ชใ้นการ ควบคมุ 
และ/หรอืเชือ่มโยง อปุกรณ์ท◌ีใ่ช ้
เทคโนโลยขีัน้สงู รวมถงึ  Business 
Process Management 

1. ตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเงนิเดอืนบุคลากรดา้นการ พัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศไม่นอ้ยกว่า 
1,500,000 บาทต่อปี 

2. ตอ้งมกีระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วรอ์ยา่งใด 
อยา่งหนึง่ตามทีสํ่านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิ 
ดจิทัิลกําหนดหรอืเห็นชอบ 

3. โครงการลงทุนตัง้แต ่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป 
(ไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) 
ตอ้งดําเนนิการใหไ้ดรั้บใบรับรองมาตรฐาน 
จากสํานักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทัิล 
หรอืใบรับรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) หรอืเทยีบเทา่ภายใน 2 ปี นับแตวั่น 
ครบเปิดดําเนนิการได ้หากไม่สามารถดําเนนิ 
การได ้ จะถูกเพกิถอนสทิธแิละประโยชน์จาก 
การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล  1 ปี 

4. รายไดจ้ากการจําหน่ายหรอืการใหบ้รกิารอัน 
เป็นผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกับซอฟตแ์วรท์◌ี่ไดรั้บ 
การสง่เสรมิโดยตรง ถอืเป็นรายไดท้◌ีไ่ดรั้บการ 
สง่เสรมิการลงทนุ 
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5.8 กจิการพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิส ์ ไม่สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตาม คุณค่าของ
โครงการได ้

B 2 

5.9 กจิการใหบ้รกิารเทคโนโลยดีจิทัิล  (Digital 
Services) 
- บรกิารระบบซอฟตแ์วรฐ์าน 

(Software Platform) 
- บรกิารบรหิารจัดการทางดา้นดจิทัิล 

(Managed Service) 
- บรกิารออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 

ทางดา้นดจิทัิล (Digital Architecture 
Design Service) 

-  บรกิารทางดา้นดจิทัิล  เชน่ FinTech, 
DigiTech, MedTech, AgriTech 
เป็นตน้ 

1. ตอ้งมกีารจา้งบุคลากรทางดา้นเทคโนโลย ี ดจิทัิล  
(Digital Specialist) และตอ้งมเีงนิ ลงทุน (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) ไมน่อ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 

2. ตอ้งมกีระบวนการใหบ้รกิารดา้นดจิทัิลตามที ่
คณะกรรมการเห็นชอบ 

3. โครงการลงทุนตัง้แต ่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป (ไม่รวมค่า
ทีด่นิและทนุหมุนเวยีน) ตอ้ง ดําเนนิการใหไ้ดรั้บ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 
20000 หรอืมาตรฐานอืน่ตามความเห็นชอบ ของ
กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ภายใน 2 ปี 
นับแต่วันครบเปิดดําเนนิการ หากไม่สามารถดําเนนิการ
ได ้จะถูกเพกิถอน สทิธแิละประโยชน์การยกเวน้ภาษีเงนิ
ได ้นติบุิคคล 1 ปี 

4. รายไดท้ีเ่กดิจากการจําหน่ายหรอืรายไดท้ีเ่กดิ จากการ
ใหบ้รกิารดา้นดจิทัิลทีไ่ดรั้บการสง่ เสรมิโดยตรง ถอืเป็น
รายไดท้◌ีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ การลงทุน 

5. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงดจิทัิล เพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม กอ่นขอรับการสง่เสรมิ 
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7.10  กจิการ  Cloud Service 1. ตอ้งตัง้อยู่ใน  Data Center ทีไ่ดรั้บมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 ดา้น  Data Center ไม่นอ้ย กวา่ 2 ศูนยท์ีอ่ยูใ่น
ประเทศ 
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8.1.4 กจิการพัฒนา   Digital Technology 1. จะตอ้งมขัีน้ตอนการพัฒนาเทคโนโลย ีเป้าหมายทีใ่ชเ้ป็น
ฐานในกระบวนการผลิตหรือ ใหบ้ริการในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตามที ่คณะกรรมการใหค้วามเห็นชอบ 

2. จะตอ้งมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี   โดยร่วม มือกับ
สถาบันการศึกษาหรือสถา บันวิจัย  ตามรูปแบบที่
คณะกรรมการกําหนด  เช่น Technology Research 
Consortium เป็นตน้ 

3. หากตัง้อยู่ในเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีไ่ดรั้บการ
สง่เสรมิ หรอืไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ให ้
ไดรั้บการลดหย่อนภาษี เงนิไดน้ิตบิุคคลสําหรับกําไรสทุธิ
ทีไ่ดจ้ากการ ลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกต ิ
เป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันทีกํ่าหนดระยะเวลา การ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สุดลง 

4. สามารถขอรับสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ ตามคณุคา่ของ
โครงการ  (Merit-based Incentives) ได ้ โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิได ้นติบิคุคลรวมแลว้ไมเ่กนิ  13 ปี 

5. จะไดรั้บสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้ สําหรับของ
ที่นําเขา้มาเพื่อใชใ้นการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการ
ทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยกเวน้ ภาษี 
เงนิได ้นติิ

บุคคล 
10 ปี มา
กําหนด 
วงเงนิ 
ภาษี 

7.1.6 กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทัิล 
         7.1.6.1 กจิการบรกิารวงจรสือ่ สัญญาณความเร็วสงู

ระหวา่งประเทศภาค พืน้น้ํา 

 ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตการบรกิารวงจรสื่อสัญญาณ ความเร็วสูง
ระหว่างประเทศจากสํานักงานคณะ กรรมการกจิการกระจายเสยีง  
กจิการโทรทัศน์ และ กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ กอ่นยืน่คํา
ขอรับการ สง่เสรมิ 

A 2 

  7.9.2.2 กจิการนคิมหรอื เขตอตุสาหกรรม ซอฟตแ์วร ์ 
(Software Park) 

 

1. ตอ้งมรีะบบสือ่สารหลักแบบใยแกว้ความเร็ว สูงท่ัวทัง้
เขตอุตสาหกรรม 

2. ตอ้งมรีะบบโทรคมนาคมหลักทีม่กีารวางสาย สือ่สารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรม ไปยังศูนยก์ลางสือ่สาร
โทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 

3. ตอ้งมรีะบบไฟฟ้าสํารองจ่ายแบบต่อเน่ือง 
4. ตอ้งมพีืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่  5,000 ตารางเมตร 
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7.9.2.3 กจิการนคิมหรอืเขต Data Center 1. ตอ้งจัดใหม้บีรกิาร  เชน่ บรกิารรับฝากวาง คอมพวิเตอรแ์ม่
ข่าย (Server Co-location) บรกิารดแูลระบบ (Managed 
Service) บรกิาร Backup เครื่อง  Server ของลูกคา้   บรกิาร 
Disaster Recovery Services (DRS) เป็นตน้ 

2. ตอ้งมพีืน้ทีสํ่าหรับใหบ้รกิาร  Data Center 
ไมน่อ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร 

3. ตอ้งมรีะบบโทรคมนาคมหลักทีม่กีารวางสาย 
สือ่สารแบบความเร็วสงูไปยังศูนยก์ลางสือ่สาร 
โทรคมนาคมทัง้ในประเทศ และระหวา่ง 
ประเทศอยา่งนอ้ย 4 วงจร ทัง้น้ี ตอ้งเป็น 
วงจรในประเทศทีม่คีวามเร็วไม่นอ้ยกว่า  10 
Gbps. อย่างนอ้ย  3 วงจร  และมคีวามเร็วรวม 
ของทกุวงจรไม่นอ้ยกว่า 60 Gbps 

4. ตอ้งสามารถใหบ้รกิารไดใ้นขณะทีม่กีารซอ่ม 
บํารุงหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ต่างๆ 

         ในระบบ (Concurrently Maintainable) 
5. ตอ้งมรีะบบ  Engine Generator ทีเ่ป็น Continuous Rating 

ทีร่องรับปรมิาณการใช ้ไฟทัง้หมดของ Data Center 
พรอ้มระบบ สํารองกรณี Engine Generator ตัวหนึง่ตัวใด 
ชํารุดหรอืหยดุทํางาน 

6. ตอ้งมอีุปกรณ์หรอืระบบสํารองในอปุกรณ์ UPS, IT Cooling 
และ UPS Cooling โดย ตอ้งทํางานในทันททีีอ่ปุกรณ์หลัก
หยดุทํางาน และไม่กระทบต่อการใหบ้รกิาร 

7. ตอ้งมเีสน้ทางสํารองในระบบสง่จ่ายไฟฟ้าทีไ่ม ่ขึน้ตอ่กนั   
(Independent Distribution Paths) 

8. ตอ้งมรีะบบป้องกันความเสีย่งทีเ่กดิจากความ เสยีหาย
กรณีทีอุ่ปกรณ์ตัวหนึง่ตัวใดชํารุด หรอื หยุดทํางาน 

9. ตอ้งมรีะบบปรับอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสูง พรอ้มระบบ
สํารอง 

10. ตอ้งมรีะบบป้องกันอัคคภัียท่ัวพืน้ที ่
11.  ตอ้งมรีะบบรักษาความปลอดภัยตลอด  24 ช่ัวโมง 
12.  ตอ้งไดรั้บมาตรฐาน  ISO/IEC 27001 ดา้น Data Center 
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7.9.2.4 ศูนยบ่์มเพาะดา้น นวัตกรรม  (Innovation Incubation 
Center) 

1. ตอ้งมรีะบบสือ่สารหลักแบบใยแกว้ความเร็ว สงู (FTTX) 
2. ตอ้งมรีะบบไฟฟ้าสํารองจ่ายแบบต่อเน่ือง 
3. ตอ้งมผูีเ้ชีย่วชาญดา้นการใหคํ้าปรกึษาการ 

ดําเนนิธุรกจิ  (Mentor) 
4. ตอ้งมแีผนการสรา้งระบบนเิวศ  (Ecosystem) 

หรอืการสรา้งชมุชนเทคโนโลย ี
5. ตอ้งมพีืน้ทีใ่หบ้รกิารไมน่อ้ยกวา่   300 ตาราง 

เมตร 
6. ตอ้งจัดใหม้กีารฝึกอบรมทางดา้นเทคนคิหรอื 

ทีเ่กีย่วกับการพัฒนาเทคโนโลยตีามทีค่ณะ 
         กรรมการใหค้วามเห็นชอบ 
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