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การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านดิจิทัลและค าถามที่พบบ่อย 
  

วิธีการยื่นขอรับการส่งเสริม 

1.1 กรณีผูขอรับการสงเสริม (นักลงทุน/บริษัท/ผูแทน) ไมแนใจวาโครงการตนเองเขาขายที่จะยื่นขอรับการ

สงเสริมไดหรือไม สามารถโทรศัพท สงอีเมลติดตอหรือเขาพบเจาหนาที่ศูนยบริการลงทุนหรือศูนยประสานการลงทุน 

(OSOS) เพ่ือหารือเบื้องตนได  

Contact Info ศูนย์บริการลงทุน ศูนย์ประสานการลงทุน (OSOS) 

โทรศัพท 02 553 8111 02 209 1100 

อีเมล head@boi.go.th osos@boi.go.th 

Facebook @boithailandnews - 

Line @boinews - 

Website boi.go.th osos.boi.go.th 

1.2 กรณีผูขอรับการสงเสริมทราบประเภทกิจการที่ตนเองตองการยื่นขอรับการสงเสริมแลว ใหยื่นแบบคํา

ขอรับการสงเสริมผานระบบ e-Investment Promotion หรือ boi-investment.boi.go.th/public 

1.3 ผูขอรับการสงเสริมกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 
1.4 เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอภายใน 1 วันทําการ หากมีรายการที่ตองแกไขหรือแนบเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติม ใหสงคําขอ (พรอมกําหนดวันกําหนดเสร็จ) กลับไปใหผูขอฯ ทําการแกไข 

1.5 ผูขอรับการสงเสริมตรวจสอบสถานะคําขอ 

1.5.1 สถานะ “สงใหแกไข” ใหดําเนินการแกไขคําขอ/แนบเอกสารเพ่ิม โดยอางอิง Comment ลาสุด    

ที่ไดรับจากเจาหนาที่ 

1.5.2 สถานะ “รับคําขอแลว” ใหรอการติดตอกลับจากเจาหนาที่เพื่อนัดหมายชี้แจงโครงการตอไป 

1.6 ผูขอรับการสงเสริมเขาชี้แจงโครงการรวมกับเจาหนาที่ผูพิจารณาตามวัน-เวลาที่ไดตกลงนัดหมายไว           

ณ สํานักงานฯ 

1.7 เจาหนาที่จัดทํารายงานเสนอเพ่ือพิจารณาตามข้ันตอนตามที่สํานักงานกําหนดไว 

1.8 สํานักงานแจงมติการพิจารณาอนุมัติ/ไมอนุมัติไปยังผูขอรับการสงเสริม 

1.9 ผูขอรับการสงเสริมตอบรับมติ  
1.9.1 ผานระบบ e-Investment Promotion ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงมติ 

1.9.2 หากคาดวาจะไมสามารถตอบรับมติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูขอฯ สามารถยื่นขยายเวลา

ตอบรับมติการได 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน กอนสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกลาว มิฉะนั้นจะสิ้นสุดมติใหการสงเสริม  

ซึ่งจะมีผลทําใหตองยื่นขอรับการสงเสริมใหม ทั้งนี้ หากมลีงทุนและมีรายไดแลว จะไมสามารถนํามายื่นขอรับการ

สงเสริมใหมได โดยผูขอฯ สามารถยื่นคํารองผานระบบ e-Investment Promotion หัวขอ “ระบบงานบัตรสงเสริม 

(Promotion Certificate System)” โดยสํานักงานจะพิจารณาอนุมัติใหไดรับการขยายเวลาเฉพาะรายที่มีเหตุ

สมควรเทานั้น หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่กลุมบัตรสงเสริม 

1.10 ผูขอรับการสงเสริมดําเนินการออกบัตรสงเสริมในโครงการที่ไดรับการสงเสริม 
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการด้านดิจิทัล (F PA PP 04-XX) 

1) ค าอธิบาย “หัวข้อ” ที่ปรากฎในแบบค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Investment Promotion 

    ข้อ 1. ผู้รับการส่งเสริม 

ข้อ ค าอธิบาย 

1.1  กรณียังไมจัดตั้งนิติบุคคล หมายถึง การยื่นขอรับสงเสริมในนามบุคคลธรรมดา โดยมีแผนจะจัดตั้งนิติบุคคล

ภายหลังสํานักงานลงรับคําขอหรือจนกวาโครงการจะไดรับพิจารณาอนุมัติ 

1.2 กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแลว หมายถึง การยื่นขอรับสงเสริมในนามนิติบุคคลที่จัดตั้งใหมหรือนิติบุคคลที่ยังไมเคย

ประกอบกิจการใดๆ หรือมีรายไดมากอนขอรับการสงเสริมในโครงการนี้ 

1.3  รายละเอียดผูขอรับการสงเสริม หมายถึง ขอมูลบริษัทแม/กลุมบริษัทในเครือทั้งในและตางประเทศ (หากมี) 

1.4 ชื่อตัวแทนสําหรับติดตอ หมายถึง ผูติดตอหลักสําหรับการประสานงานกับเจาหนาที่ ตลอดระยะเวลาการ  

ยื่นรับการสงเสริมจนกระทั่งไดรับผลการพิจารณา (อนุมัติ/ไมอนุมัติ) กรณียื่นขอรับการสงเสริมในนามบุคคล

ธรรมดา ชื่อผูติดตอไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับชื่อผูขอฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงกรณีเจาหนาที่ติดตอไมได 

1.5 โครงสรางผูถือหุน 

- กรณียังไมจัดตั้งนิติบุคคล : ระบุรายชื่อผูที่จะถือหุนในโครงการหลังจัดตั้งนิติบุคคล 

- กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแลว : ระบุรายชื่อผูถือหุนตาม บอจ.5 หรือรายชื่อผูที่จะถือหุนหลังโครงการไดรับ

การสงเสริมจากสํานักงาน 

1.6 กรณีท่ีนิติบุคคลดําเนินการอยูแลว 

- สรุปลักษณะกิจการและผลการดําเนินงาน 3 ป ยอนหลังทั้งกิจการที่ไดรับและไมไดรับการสงเสริม   

(ปกอนยื่นขอรับการสงเสริมโครงการนี้) เชน กรณียืน่ขอรับการสงเสริมในป 2562 จะตองกรอกขอมูล

ยอนหลังตั้งแตป 2561 โดยขอมูลจะตองสอดคลองตรงกับงบการเงินของปนั้นๆ 
 

ข้อ 2. แผนการเงิน 

ข้อ ค าอธิบาย 

2.1 แผนการเงิน 

2.1.1 เงินทุนจดทะเบียน  

- เงินทุนจดทะเบียน ส าหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพื่อโครงการนี้และยังไม่     

ประกอบกิจการ 

• โดยใชเงินคาหุนที่จะเรียกชําระ..... หมายถึง มูลคาเงินลงทุนที่จะเรียกชําระเพ่ือนํามาใชใน

โครงการ โดยจะเลือกใชบางสวนหรือทั้งหมดจากทุนจดทะเบียนดังกลาวก็ได 

• ตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 สําหรับโครงการริเริ่ม 
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ข้อ ค าอธิบาย 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

- เงินทุนจดทะเบียน ส าหรับนิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว  

• กรณีเลือก “ใชเงินจากกําไรสะสม” ผูขอฯ จะตองระบุมุลคาไมเกินมูลคากําไรสะสมตามที่

ปรากฎในงบการเงินปลาสุด 

• กรณีเลือก “จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก” หมายถึง มูลคาทุนจดทะเบียนที่จะเพ่ิมในนิติบุคคลนี้ 

และ “โดยใชเงินคาหุนที่จะเรียกชําระ” หมายถึง จะเรียกชําระเพ่ือนํามาใชในโครงการ โดย  

จะเลือกใชบางสวนหรือทั้งหมดจากทุนจดทะเบียนดังกลาวก็ได 

• ตองมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุนไมเกิน 3 ตอ 1 หรือตามความเหมาะสมเปนรายกรณี 

2.2 แผนการลงทุน 

- โครงการริเริ่ม หมายถึง โครงการที่ผูขอฯ จะดําเนินการหลังจัดตั้งนิติบุคคลใหมหรือในนามนิติบุคคล 

ที่เพ่ิงจัดตั้งใหมโดยยังไมมีผลประกอบการจากกิจการใดๆ มายื่นกอนขอรับการสงเสริม 

- โครงการขยาย หมายถึง โครงการที่ผูขอฯ จัดตั้งนิติบุคคลที่มีผลประกอบการมาแลว และตองการ

ขยายกิจการในโครงการใหมที่นํามาขอรับการสงเสริม 

(1) คากอสราง/คาเชาอาคาร 

- คากอสรางหรือคาปรับปรุงอาคาร/สถานประกอบการใหเฉพาะสวนที่ใชดําเนินการโครงการที่ไดรับ

การสงเสริมเทานั้น 

- กรณี“เชาอาคารหรือสถานประกอบการ” สัญญาเชาจะตองมีระยะเวลามากกวา 3 ป เชน 3 ป 1 วัน 

เปนตน และตองจดสัญญากับกรมท่ีดิน โดยจะนับมูลคาการลงทุนเฉพาะคาเชาสถานที่สําหรับกิจการ 

ที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น โดยไมนับรวมถึงคาที่ดิน และจะนับมูลคาตามจํานวนปที่โครงการไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

- ขอมูลเพ่ิมเติม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.1/2545 

(2) คาเครื่องจักร/คาเชา 

- กรณีเชาอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบคลาวด หรือซอฟตแวรเพ่ือนํามาใชพัฒนาโครงการ สัญญาเชา

จะตองมีระยะเวลามากกวา 1 ป  

- เครื่องจักรในกิจการดิจิทัล หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบคลาวด ซอฟตแวร เทคโนโลยี และ

ภาษาใดๆ ที่นํามาใชในการพัฒนาโครงการ เชน คอมพิวเตอร, โนตบุค, เซิรฟเวอร, สมารทโฟน,   

แท็บเล็ต, Microsoft .NET, Oracle, ภาษา JAVA/ PYTHON/ R / PHP เปนตน 

- ขอมูลเพ่ิมเติม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.1/2545 

(3) คาติดตั้ง หมายถึง คาติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรที่ใชพัฒนาโครงการเทานั้น 

(4) คาทดลองเครื่อง หมายถึง คาดําเนินการทดสอบการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรหลังติดตั้ง 

(5) คาใชจายกอนเปดดําเนินการ 

- ขอมูลเพ่ิมเติม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.1/2545 
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ข้อ ค าอธิบาย 

(6) มูลคาสินทรัพยอ่ืน 

- ขอมูลเพ่ิมเติม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.1/2545 
 (7) คาท่ีดิน  

- เฉพาะพ้ืนที่ตั้งสถานประกอบการสําหรับดําเนินโครงการที่ไดรับการสงเสริมเทานั้น 
 (8) คาวิชาการ หมายถึง คาสิทธิบัตร คาลิขสิทธิ์ Know-How คาเครื่องหมายการคา และสิทธิการบริการ  

 (9) เงินทุนหมุนเวียน 

- เงินทุนสําหรับใชในกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากรายการที่ (1)-(8) เชน คาใชจายเงินเดือน คาเชา

อาคาร/สถานประกอบการที่มีสัญญาไมเกิน 3 ป คาเชา/ใชระบบคลาวดที่มีสัญญาเชาไมเกิน 1 ป    

คาการทําการตลาด คาไฟฟา คาน้ํา เปนตน โดยผูขอฯ จะตองระบุมูลคาเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ

ที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนดวยทุกกรณี 
 

    ข้อ 3. ที่ตั้งโรงงาน 

ข้อ ค าอธิบาย 

3 ที่ตั้งโรงงาน หรือ ที่ตั้งสถานประกอบการสําหรับใชประกอบกิจการโครงการที่รับการสงเสริม 

 

    ข้อ 4. รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม 

ข้อ ค าอธิบาย 

4.1 ประวัติผูขอ/บริษัท 

4.2 รายละเอียดโครงการ 

(1) รายละเอียดโครงการ (Feature/Module) โดยสรุปภาพรวมเก่ียวการใหบริการตามโครงการที่ขอรับ  

การสงเสริม 

(2) กลุมลูกคาเปาหมายและรูปแบบรายได โดยยกตัวอยางประเภทกลุมลูกคาและลักษณะที่มารายได      

(ทุกชองทาง) ของโครงการที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายใตโครงการที่ขอรับการสงเสริม 
 

หมายเหตุ 

- กลุมลูกคาเปาหมาย หมายถึง ผูที่สรางรายไดใหแกโครงการ 

- กลุมผูใชงาน หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใชงานซอฟตแวร/แพลตฟอรม ซึ่งบางรายจําเปน  

ตองจายเงินเพ่ือเขาใชงาน/รับบริการของโครงการ แตบางรายใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย 

- การสงมอบซอฟตแวร/แพลตฟอรม หมายถึง แผนการการติดตั้งซอฟตแวร/แพลตฟอรมใหแกลูกคา

โครงการ 

- การเขาใชงานซอฟตแวร/แพลตฟอรม หมายถึง วิธีการเขาใชงานโครงการแยกตามประเภทผูใชงาน

หรือหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน เจาหนาที ่Admin ระบบ เขาใชงานไดเฉพาะผานเว็บแอพพลิเคชัน แต

ผูใชงานทั่วไป สามารถเขาใชงานไดท้ังทางเว็บและโมบายแอพพลิเคชัน เปนตน 
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ข้อ ค าอธิบาย 

- รูปแบบรายได หมายถึง ที่มารายไดตามโครงการและราคาประมาณการตอหนวย เชน โครงการมี

รายไดจากการเก็บคาบริการใชแพลตฟอรม ราคาประมาณ 299 บาท ตอเดือน เปนตน 

4.3 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม หมายถึง ขั้นตอนการพัฒนาเพ่ือใหไดมาซึ่งซอฟตแวร/

แพลตฟอรมโครงการที่ขอรับการสงเสริม และใหแนบเอกสารอธิบายรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ

ดังกลาวเพ่ิม (เฉพาะกิจการ 5.7 กิจการซอฟตแวร และกิจการ 5.9 กิจการใหบริการดานดิจิทัล) 

4.4 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกิจการ/โครงการเดิม (ทั้งท่ีไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม) กับ

โครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมโดยสรุป และใหแนบเอกสารอธิบายรายละเอียดเพิ่ม ทั้งนี้ ไมนับรวมรายการ

ใดๆ ที่มีการซื้อหรือลงทุนมากอนขอรับการสงเสริมในโครงการนี้ ยกเวนกรณียื่นขอรับการสงเสริมภายใต

มาตรการ SMEs โดยจะตองกรอกแบบคําขอรับการสงเสริมตามหลักเกณฑการใหสิทธิและประโยชนตาม

มาตรการสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือ F PA PP 29-XX เพ่ือยื่น

ขอรับสิทธิและประโยชนดังกลาว 

4.5 รายละเอียดฮารดแวร 

- หมายถึง อุปกรณใดๆ ที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรมโครงการที่ขอรับการสงเสริมเทานั้น 

แตไมรวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในงานดานบริหารหรืออ่ืนๆ ที่ไมเกี่ยวของกับบุคลากรดานไอที  

- กรณีผูขอฯ ยื่นขอรับการสงเสริมภายใตมาตรการ SMEs สามารถนําอุปกรณฮารดแวรที่มีอยูเดิมมา  

ใชในโครงการที่ขอรับการสงเสริมได 

4.6 รายละเอียดเครื่องมือประเภทตางๆ 

- หมายถึง เครื่องมือประเภทซอฟตแวร เทคโนโลยี และภาษาที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม

ตามโครงการที่ขอรับการสงเสริมเทานั้น 

- กรณีผูขอฯ ยื่นขอรับการสงเสริมภายใตมาตรการ SMEs สามารถนําซอฟตแวรที่มีอยูเดิมมาใชใน

โครงการที่ขอรับการสงเสริมได 
 

ข้อ 5. การจ้างงาน 

ข้อ ค าอธิบาย 

5.1 รายละเอียดผูบริหารและบุคลากรหลักของโครงการ 

5.2 บุคลากรทั้งบริษัท 

- กรณียังไมจัดตั้งนิติบุคคล: กรอกเฉพาะการจางงานใหมในชอง “โครงการที่จะขอรับการสงเสริมใหม” 

พรอมระบุปที่เริ่มวาจาง 

- กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแลว:  

• ในชอง “โครงการที่มีอยูเดิม” ใหกรอกขอมูลการจางงานเดิม 3 ปยอนหลัง (กอนปที่ยื่นขอรับ

การสงเสริมในโครงการนี้) โดยขอมูลจะตองสัมพันธตรงกันกับ ภ.ง.ด. 1ก แตละป เชน กรณี

ยื่นขอรับการสงเสริมป 2563 ใหกรอกขอมูล 3 ปยอนหลังตั้งแตป 2560 - 2562 
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• กรอกขอมูลการจางงานใหมในชอง “โครงการที่จะขอรับการสงเสริมใหม” พรอมระบุปที่จะ

เริ่มวาจาง โดยระบุเปนจํานวนยอดรวมสะสม ตั้งแตปแรกที่เริ่มจางงานในโครงการใหมนี้ 
5.2 - ตําแหนงบุคคลกรดานไอที หรือ บุคลากรดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ตําแหนง 

Project Manager, System Analyst, Developer/Programmer, Designer, Tester และอ่ืนๆ 

ดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรมโครงการ  

• กรณีระบุวามีการจางงานในตําแหนง “อ่ืนๆ ดานพัฒนา IT” ใหแนบเอกสารระบุชื่อตําแหนง 

หนาที่ที่รับผิดชอบในโครงการแยกตามจํานวนการจางงานและสัญชาติ 

- ตําแหนงดาน Non-IT หมายถึง บุคลากรดานบริหารและอ่ืนๆ นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟตแวร/

แพลตฟอรมตามโครงการ  

• กรณีระบุวามีการจางงานในตําแหนง “บุคลากรดานบริหารและอ่ืนๆ” ใหแนบเอกสารระบุชื่อ

ตําแหนง หนาที่ที่รับผิดชอบในโครงการแยกตามจํานวนการจางงานและสัญชาติ 

5.3 แผนการฝกอบรม/ถายทอดเทคโนโลยีใหบุคลากรไทย หมายถึง แผนการจัดฝกอบรม สัมมนา Workshop 

หรือความรวมมือระหวางสถาบันใดๆ เพ่ือถายทอดองคความรู ประสบการณ ระหวางผูขอฯ กับ

บุคคลภายนอก แตไมรวมถึงการจัดอบรมการใชงานซอฟตแวร/แพลตฟอรมใหแกลูกคาหลังซื้อหรือใช

บริการผลิตภัณฑตามโครงการ 

5.4 รายละเอียดเงินเดือนบุคลากร ใหระบุเฉพาะการจางงานใหมดานไอทีเทานั้น (ขอมูลตองสอดคลองตรงกับ

ขอ 5.2 “โครงการที่จะขอรับการสงเสริมใหม”)  

- “เงินเดือนเฉลี่ย (บาท/เดือน/ป)” หมายถึง (เงินเดือนเฉลี่ย 1 คน/เดือน) x 12 เดือน 

- “เงินเดือนรวม (บาท/ป)” หมายถึง (เงินเดือนเฉลี่ย 1 คนตอเดือน) x 12 เดือน x จํานวนการจางงาน

ทั้งหมดในตําแหนงนั้นๆ 
 

    ข้อ 6. รายได้และค่าใช้จ่าย 

ข้อ ค าอธิบาย 

6 - “เงินเดือนบุคลากรเฉพาะดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง เงินเดือนรวมตอปของ

บุคลากรดาน IT (ระบบจะดึงขอมูลจากขอ 5.4 ใหโดยอัตโนมัติ) 

- “คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรอ่ืนๆ (ทีเ่กี่ยวของดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)” โดยระบุ

เงินเดือนรวมตอปของบุคลากรดาน Non-IT โดยขอมูลจะตองสอดคลองกับแผนการจางงานขอ 5.2 

“โครงการที่จะขอรับการสงเสริมใหม” ในตําแหนง “บุคลากรดานบริหารและอ่ืนๆ” 

- คาไฟฟา คาประปา และคาโทรศัพท โดยจะตองกรอกขอมูลประมาณการ ยกเวนผูขอฯ เชาสถาน

ประกอบการจากผูใหบริการ Co-working space 

- คาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 

• อาคาร ระบุเฉพาะกรณีมีการกอสรางอาคาร/สถานประกอบการในโครงการที่ขอรับการสงเสริม 

• เครื่องจักร (ฮารดแวรและซอฟตแวร) ระบบจะคํานวณมูลคาใหอัตโนมัติโดยอางอิงขอมูลจาก   

คําขอขอ 4.5 และ 4.6 
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ข้อ ค าอธิบาย 

6 - คาดอกเบี้ยเงิน ใหระบุกรณีมีแผนจะกูเงินหรือทําสินเชื่อตามที่ระบุในแบบคําขอขอ 2.1 

- คาวิชาการและคาสิทธิอ่ืนๆ 

- คาใชจายในการฝกอบรม 

- คาใชจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  

- คาใชจายอื่นๆ  
  

    ข้อ 7. แผนการด าเนนิงาน 

ข้อ ค าอธิบาย 

7 - อาคารสถานประกอบการ หมายถึง ชวงท่ีจะดําเนินการสราง เชา หรือใชอาคาร/สถานประกอบการ

เพ่ือดําเนินโครงการที่ขอรับการสงเสริม 

- เครื่องจักร หมายถึง ชวงที่จะเริ่มจัดซื้อหรือเชาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับใชพัฒนา

โครงการที่ขอรับการสงเสริม 

- การบริการ หมายถึง ชวงที่จะเริ่มพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรมในโครงการที่ขอรับการสงเสริม 
 

    ข้อ 8. ประโยชน์ของโครงการ 

ข้อ ค าอธิบาย 

8.1 การพัฒนาเทคโนโลยี 

8.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง แผนการอบรมความรูทักษะใหแกบุคลากรในองคกร 
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2) ค าถามทั่วไป 

Q1 จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในแบบค าขอรับการส่งเสริมให้ครบถ้วนหรือไม่ 

A1 ผูขอฯ จะตองกรอกขอมูลในแบบคําขอใหครบถวนและถูกตอง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาโครงการ

เบื้องตนกอนสํานักงานลงรับคําขอ กรณีพ้ืนที่ไมเพียงพอสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได และงดการระบุขอความ 

เชน “ตามเอกสารแนบ”หรือขอความใดๆ ที่สื่อความหมายดังกลาวเพียงอยางเดียว โดยไมมีการกรอกขอมูลเบื้องตน
ในแบบคําขอใหครบถวน  

 

Q2 รายการเอกสาร/ข้อมูลที่ต้องแนบเพิ่มเติมประกอบแบบค าขอรับการส่งเสริมมีอะไรบ้าง 

A2  ขอมูลที่ตองแนบเอกสารประกอบการเพ่ิมเติมดังนี้ 

ข้อ 
กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ยังไม่ประกอบกิจการ) 
กรณียื่นในนามนิติบุคคลท่ีด าเนินการอยู่แล้ว 

1 รายละเอียดโครงการที่ขอรับการสงเสริม ดังนี้ 

- ชื่อโครงการ 

- วัตถุประสงคของการพัฒนาโครงการ 

- Project Conceptual Model 

- Core Module/Function/Feature  

- เครื่องมือ/เทคโนโลยี/ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 

- ลูกคาเปาหมาย (ผูจายเงินใหโครงการ) 

- รูปแบบรายไดและราคาประมาณการตอหนวย 

- การสงมอบซอฟตแวรหรือวิธีการใหบริการแพลตฟอรมแกลูกคา 

- วิธีการเขาใชงานซอฟตแวรแยกตามประเภทผูใชงาน (Users) 

- ประโยชนโครงการตอประเทศไทย 

2 ระยะเวลาการพัฒนาโครงการ (Project Milestone) แยกตาม Module/Function/Feature โดยระบุเดือน

และปท่ีจะเริ่มพัฒนาจนกระทั่งใหบริการแกลูกคา 

3 ขอมูลประกอบคําขอฯ ขอ 4.3 

อธิบายขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม ดังนี้ 

- รายละเอียดการพัฒนา  

(ขั้นตอนการดําเนินการและระยะเวลา) 

- เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม 

- บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการและจํานวนคน โดยอางตําแหนงตามที่ระบุในขอ 5.2                

ทั้งนี้หากข้ันตอนใดมีการวาจางผูอื่นใหดําเนินการใหระบุ “วาจางผูอื่น” 
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ข้อ 
กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ยังไม่ประกอบกิจการ) 
กรณียื่นในนามนิติบุคคลท่ีด าเนินการอยู่แล้ว 

4 ขอมูลประกอบคําขอฯ ขอ 4.4 

เปรียบเทียบกิจการเดิมของผูขอฯ/บริษัทแม (ทั้งท่ีไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม) กับโครงการที่ขอรับการ

สงเสริม 

- ชื่อซอฟตแวร/บริการ 

- วัตถุประสงคการพัฒนา 

- Core Module/Function/Feature 

- เครื่องมือ/เทคโนโลยี/ภาษาท่ีใชในการพัฒนา 

- แพลตฟอรมการแสดงผล 

- ลูกคาเปาหมาย (ผูจายเงินใหโครงการ) 

- รูปแบบรายได 

5 ขอมูลประกอบคําขอฯ ขอ 4.5  

ชี้แจงรายการฮารดแวร “อ่ืนๆ” และราคาตอหนวย 

6 ขอมูลประกอบคําขอฯ ขอ 4.6 

ชี้แจงกรณีมีการจางงานตําแหนง “อ่ืนๆ ดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ “บุคลากรดานบริหารและ

อ่ืนๆ” ตลอดทั้ง 3 ป 

- ระบุตําแหนงและระดับ 

- สัญชาต ิ 

- วุฒิการศึกษา  

- เงินเดือนเฉลี่ยตอเดือน  

- หนาที่รับผิดชอบ  

- และความจําเปน/เหตุผลในการจางงาน (เฉพาะตางชาติ) หรือตําแหนงที่มีการจางงานเปนจํานวนมาก 

7 ขอมูลประกอบแบบคําขอฯ ขอ 5.4  

ชี้แจงเหตุผลกรณีเงินเดือนของบุคลากร IT เทากันทุกป 

8 ขอมูลประกอบแบบคําขอฯ ขอ 8.2  

ตัวอยางหัวขอการอบรม ระยะเวลา ผูจัดอบรม 

9 ประวัติผูขอฯ และกิจการเดิม (FULL CV)  - ประวัติบริษัทและผลิตภัณฑ/บริการ 

- ประวัติผูดูแลหลักโครงการที่ขอรับการ

สงเสริม (FULL CV) 

- กรณีบริษัทฯ ไมไดดําเนินการใดๆ รวมถึง

ไมมีการจางงาน นับแตจัดตั้งนิติบุคคล ให

แนบจดหมายบริษัทชี้แจงสาเหตุดังกลาว
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ข้อ 
กรณียื่นในนามบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ยังไม่ประกอบกิจการ) 
กรณียื่นในนามนิติบุคคลท่ีด าเนินการอยู่แล้ว 

เพ่ิม (กรรมการเซ็นรับรอง พรอม

ประทับตราบริษัท) 

10 สําเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอรตของผูขอฯ กรณีเปน

บุคคลธรรมดา 
(ไมตองแนบ*) 

11 - ประวัติบริษัทแมและผลิตภัณฑ/บริการ (ทั้งในและตางประเทศ)  

- กรณีนิติบุคคลเพิ่งจัดตั้งใหม ใหแจงวัตถุประสงคในการจัดตั้งหรือประกอบธุรกิจ 

12 ชี้แจงตําแหนงและหนาที่รับผิดชอบในโครงการของผูถือหุนทั้งหมด 

13 

(ไมตองแนบ) 

งบการเงินปลาสุด 

14 ภ.ง.ด. 50 ปลาสุด 

15 ภ.ง.ด. 1ก (3 ปยอนหลัง กอนขอรับการ

สงเสริม) 

16 ภ.ง.ด. 1 (2 เดือนลาสุด) 

หมายเหตุ * อนุโลมใหผูขอรบัการสงเสริมฯ ไมตองแนบเอกสารบางประเภทที่เจาหนาท่ีตรวจสอบไดจากระบบสารสนเทศกลาง 

         ของรัฐบาล เชน หนังสือรับรองบริษัทและ บอจ.5 เปนตน 
 

Q3 กิจการเดิม คืออะไร 

A3 กิจการใดๆ ที่ดําเนินการอยูเดิมทั้งในและตางประเทศกอนยื่นขอรับการสงเสริม ทั้งท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา/

ใหบริการซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑ/บริการอ่ืนๆ และทั้งท่ีไดรับหรือไมไดรับการสงเสริม 

 

Q4 ยื่นขอรับการส่งเสริมด้วยนิติบุคคลเดิมได้หรือไม่ 

A4 นิติบุคคลเดิม (ทั้งท่ีเคยและไมเคยไดรับการสงเสริม) สามารถยื่นขอรับการสงเสริมใหมได (หากมีการลงทุนใหม

ตามเงื่อนไขที่กําหนด) โดยไมจํากัดจํานวนโครงการ 
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Q5 สามารถเริ่มลงทุนในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้เม่ือไร  

A5 สามารถเริ่มลงทุนในโครงการไดนับแตวันที่สํานักงานลงรับคําขอฯ (เลขท่ีคําขอ E......) เชน ยื่นขอรับการสงเสริม

ผานระบบ e-Investment เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 แตมีการสงกลับใหแกไข 1-2 ครั้ง เมื่อขอมูลในแบบบคําขอฯ 

และเอกสารประกอบครบถวนตามที่ไดรับแจงจากระบบ  โดยสํานักงานลงรับคําขอวันที่ 30 มกราคม 2563 (สถานะ

เปลี่ยนเปน รับคําขอแลว เลขที่คําขอ E......) ซึ่งจะถือเปนวันที่ผูขอฯ ยื่นคําขอรับการสงเสริมกับสํานักงาน และเปน

วันแรกที่สามารถเริ่มลงทุนได โดยนับเงินลงทุนที่เขาขายเปนขนาดการลงทุนตามโครงการ 

หมายเหตุ :  

- ตองเปนการลงทุนในนามนิติบุคคลเทานั้น 

- กรณีมีการลงทุน (ซื้อทรัพยสิน) ในนามบุคคลธรรมดา ไมนับเปนขนาดการลงทุนตามโครงการ 

- จะตองแยกทะเบียนทรัพยสินระหวางกิจการเดิมกับโครงการที่ขอรับการสงเสริมอยางชัดเจน 

 

Q6 ขนาดการลงทุนตามโครงการคืออะไร 

A6 ประเภทกิจการในกลุมพัฒนาและใหบริการซอฟตแวรหรือดิจิทัล กําหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ําดังนี้ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

5.7 กิจการซอฟตแวร - ตองมีคาใชจายเงินเดือนของบุคลากรดานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมนอยกวา 1,500,000 บาท ตอป โดยตองเปนการจาง
งานใหม  

- หรือ มีเงินลงทุน (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

5.8 กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(e-Commerce)  

ตองมีเงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

5.9 กิจการใหบริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Services)  

ตองมีการจางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) 
และตอง มีเงินลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 
1,000,000 บาท  

 

Q7 ขนาดการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้าง 

A7 การนับขนาดการลงทุนเปนไปตามเงื่อนไขโครงการ (กรณีบริษัทตองการทราบเงื่อนไขดังกลาว ใหตรวจสอบจาก

บัตรสงเสริมในหัวขอ “เงื่อนไขเฉพาะโครงการ”) ดังนี้ 

     กิจการ 5.7 กิจการซอฟต์แวร์ 

 1) กรณีเลือกเง่ือนไข “เงินลงทุน (ไมรวมคาท่ีดิน ทุนหมุนเวียน และมูลคายานพาหนะ) ไมนอยกวา 

1,000,000 บาท” จะนับมูลคาตามรายการที่ปรากฎในคําขอฯ ขอ 2.2 แผนการลงทุน ดังนี้ 

- โครงการริเริ่ม : คากอสราง/คาเชาสถานประกอบ (เฉพาะที่ดําเนินการโครงการที่ไดรับการสงเสริม)      

คาเครื่องจักร คาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชพัฒนาโครงการ คาติดตั้ง คาทดลองเครื่อง 

คาใชจายเปดดําเนินการ (คาดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล) และคาสินทรัพยตางๆ (อุปกรณสํานักงาน) 
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- โครงการขยาย : คากอสราง/คาเชาสถานประกอบ (เฉพาะที่ดําเนินการโครงการที่ไดรับการสงเสริม)     

คาเครื่องจักร คาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรที่ใชพัฒนาโครงการ คาติดตั้ง และคาทดลองเครื่อง

เทานั้น 

 2) กรณีเลือกเง่ือนไข “คาใชจายเงินเดือนจางบุคลากรเฉพาะดานไอทีไมนอยกวา 1.50 ลานบาทตอป” 

หมายถงึ การจางงานใหมนับแตวันที่สํานักงานลงรับคําขอฯ (โดยอางอิงขอมูลตามที่ปรากฎใน ภ.ง.ด. 1ก หรือ ภ.ง.ด. 

1 สําหรับตรวจสอบ) 

     กิจการ 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- จะตองมีขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1,000,000 บาท โดยจะนับขนาด

การลงทุนเชนเดียวกับประเภทกิจการ 5.7 กิจการซอฟตแวร 

     กิจการ 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

- จะตองมีการจางบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL SPECIALIST) และตองมีเงินลงทุน (ไมรวมคา

ที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา 1,000,000 บาท โดยจะนับขนาดการลงทุนเชนเดียวกับประเภท

กิจการ 5.7 กิจการซอฟตแวร 

- จางงานบุคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การจางงานผูที่มีความรูความสามารถทางดานดิจิทัลและ

สามารถตรวจสอบพิสูจนได โดยเปนการจางงานเดิมกอนขอรับการสงเสริมหรือจางงานใหมก็ได และไม

กําหนดมูลคาการจางงานขั้นต่ําตอป 

 

Q8 วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ คืออะไร 

A8 คือวันที่ผูไดรับการสงเสริมมีการเรียกเก็บเงินหรือออกใบแจงหนี้ใหแกลูกคาของโครงการที่ขอรับการสงเสริม 

 

Q9 สามารถมีรายได้ครั้งแรกตามโครงการ เพื่อรับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ได้เม่ือไร 

A9 สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเริ่มนับตั้งแตวันที่มีรายไดครั้งแรก แตจะเริ่มใชสิทธิไดตั้งแตวันที่ไดรับ

การอนุมัติใหการสงเสริม โดยใหเฉพาะรายไดที่เขาขายไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามโครงการ

และสามารถตรวจสอบพิสูจนได ดังนั้น ผูขอฯ จะตองชี้แจงรูปแบบและที่มาของรายไดโดยละเอียด เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของเจาหนาที่ โดยระยะเวลาที่สามารถใชสิทธิฯ ได เปนไปประเภทกจิการที่ไดรับการสงเสริม  

ตัวอยาง โครงการไดรับสิทธิประโยชนกลุม A3 คือไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ

สําหรับโครงการตามบัตรสงเสริมเปนระยะ 5 ป โดยมูลคาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนไปตามขนาดการ

ลงทุนจริง (ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน) โดยสิทธิฯ จะเริ่มนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการดังกลาว 

เรื่อยไปจนครบตามจํานวนปที่ไดรับสิทธิฯ เชน มีรายไดครั้งแรกวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนั้น ระยะเวลาที่สามารถยื่น

ขอใชสิทธิฯ ได คือตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2568  
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Q10 การยื่นขอใช้สิทธิฯ มาตรา 31 มีขั้นตอนอย่างไร 

A10  กรณีบริษัทมีกําไรจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริม สามารถนํากําไรดังกลาวมาขอใชสิทธิฯ ยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล โดยรอบบัญชีดังกลาวบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามทีป่รากฎในบัตรสงเสริมในหัวขอ 

“เงื่อนไขเฉพาะโครงการ” (ดูรายละเอียดอางอิงไดจาก Q & A7) วิธีการขอใชสิทธิฯ มีดังนี้ 

1) ยื่นขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-TAX) ไดที่เว็บไซต 

boi.go.th > เมน ู‘e-Services’ หรือเว็บไซต etax.boi.go.th 

2) กรอกขอมูลและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

- ทะเบียนสินทรัพย 

- ภ.ง.ด. 50 ปกอนรอบบัญชีที่ขอใชสิทธิฯ 

- ตัวอยางผลิตภัณฑซอฟตแวรหรือบริการดิจิทัลที่ใหบริการ (ที่พัฒนาและใหบริการจนกอใหเกิด

รายไดที่นํามาขอใชสิทธิฯ) 

- อินวอยซหรือเอกสารหลักฐานการรับรูรายไดครั้งแรกของกิจการที่ไดรับการสงเสริม (เฉพาะการยื่น

ขอใชสิทธิฯ ครั้งแรก หรือแลวแตกรณี) 

- อินวอยซหรือเอกสารหลักฐานการรับรูรายไดจากจําหนายหรือใหบริการจากกิจการที่ไดรับการ

สงเสริม (เฉพาะรายไดที่เขาขายไดรับสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประเภทกิจการ) ที่นํามา

ขอใชสิทธิฯ ตามรอบบัญชีดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูพิจารณา 

- แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม  

(ท่ีมา: เว็บไซต boi.go.th > เมน ู‘เกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุน’ > เมน ู‘แบบฟอรมและระบบออนไลน’ > 

หัวขอ ‘การขอใชสิทธิประโยชน’ > หัวขอ ‘แบบฟอรม’ > หัวขอ ‘การยื่นแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวน

ภาษีเงินไดนติิบุคคล(F PM TA 01)’ > ดาวนโหลดไฟล “แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม” 

- กรณีเง่ือนไขเฉพาะโครงการ คือ การจางงานบุคลากรดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 

1.50 ลานบาท ใหแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1) ตารางสรุปรายละเอียดการจางงานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามรอบบัญชีที่ขอใชสิทธิฯ 

(สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม: กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 โทร. 02 553 8204) 

2) สําเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรายงานผลการศึกษา ที่มีขอความระบุหลักสูตร วัน-เดือน-ปที่
สําเร็จการศึกษา  

3) สําเนา ภ.ง.ด. 1ก ตามรอบบัญชีที่ขอใชสิทธิฯ หรือสําเนา ภ.ง.ด. 1 แตละเดือนตามรอบบัญชี

ที่ขอใชสิทธิฯ 

4) กรณีบริษัทมีการจางงานมากอนขอรับการสงเสริมใหแนบสําเนา ภ.ง.ด. 1 ของ 2 เดือนกอนยื่น

ขอรับการสงเสริม หรือจดหมายบริษัทชี้แจงสาเหตุไมมีการจางงานนับตั้งแตจัดตั้งนิติบุคคล 

หมายเหตุ : 

- กรณโีครงการมีรายไดเกิดขึ้นกอนไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (แมจะเกิดจากโครงการ

ที่ยื่นขอรับการสงเสริมก็ตาม) จะตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลดังกลาวตามปกติ  
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- เนื่องจากกิจการดานดิจิทัลสามารถมีรายไดมากกวา 1 รูปแบบ ดังนั้นจึงมีรายไดบางรายการเทานั้นที่เขาขาย

ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดตามประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม (สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

จากเจาหนาที่ผูพิจารณาโครงการในข้ันตอนขอรับการสงเสริม) 

- โครงการใดไมสามารถแยกที่มาของรายไดที่เขาขายไดรับสิทธิฯ และไมไดรับสิทธิฯ และไมมีเอกสารหลักฐาน

พิสูจนไดอยางชัดเจน รายไดดังกลาวจะไมสามารถนํามายื่นขอรับสิทธิฯ ในรอบบัญชีนั้นๆ ได 

ทั้งนี ้หากรอบบัญชีปใดขาดทุนในกิจการที่ไดรับการสงเสริม บริษัทไมตองยื่นแจงขอใชสิทธิฯ กับสํานักงาน แต

ระยะเวลาการใชสิทธิฯ จะถูกนับตอเนื่องตามจํานวนปที่ไดรับสิทธิฯ  
 

Q11 กิจการพาณิชย์ (e-Commerce) ตามขอบข่ายให้การส่งเสริม คืออะไร  

A11 การพัฒนาและใหบริการแพลตฟอรมกลางสําหรับซื้อ-ขายสินคาหรือบริการใดๆ ระหวางผูใหบริการและ

ผูรับบริการเทานั้น แตไมรวมถึงการที่ผูขอฯ มีการพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือขายสินคา/บริการดวยตนเอง และไมรวมถึง

การใหบริการขนสงสินคาและคลังสินคาแกผูใชบริการแพลตฟอรม 

 

Q12 ต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

A12 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหการสงเสริมฯ เฉพาะการดําเนินการเพ่ือพัฒนาซอฟตแวรหรือใหบริการ

แพลตฟอรมเทานั้น    ดังนั้น กรณีโครงการใดมีสวนที่เกี่ยวของหรือจะตองไดรับอนุญาตตามกฎระเบียบหรือขอบังคับ

ของธุรกิจนั้นๆ จะตองติดตอหนวยงานตนเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ 

 ตัวอยาง กรณีโครงการขอรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในประเภท 5.9 กิจการ

ใหบริการดานดิจิทัล เพ่ือพัฒนาและใหบริการ e-Wallet จะไดรับอนุมัติใหการสงเสริมเฉพาะแพลตฟอรมเทานั้น โดย

ผูขอฯ จะตองดําเนินการใหไดรับใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิ์ดําเนินการ e-Wallet อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยอํานาจ

หนาที่ดังกลาวเปนของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี ้ผูขอฯ สามารถดําเนินการดังกลาวควบคูกับการยื่นขอรับการ

สงเสริมได 

 

Q13 เงื่อนไขตามโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง 

A13 บัตรสงเสริมจะแบงเงื่อนไขตามโครงการออกเปน 2 สวน คือ เงื่อนไขท่ัวไปและเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้ 

- เงื่อนไขท่ัวไป คือ เงื่อนไขท่ีผูไดรับการสงเสริมทุกรายจะตองปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

- เงื่อนไขเฉพาะโครงการ คือ เงื่อนไขท่ีจะถูกกําหนดแตกตางกันออกไปตามประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม  

ซึ่งผูไดรับการสงเสริมจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด มิเชนนั้นจะไมสามารถยื่นขอใชสิทธิและประโยชนตามโครงการ

ได รวมทั้งอาจจะนําไปสูการเพิกถอนสิทธิและประโยชนของโครงการบางสวนหรือทั้งหมดดวย 
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3) ตัวอย่างรูปแบบเอกสารแนบเพิ่ม 

1. ตารางเปรียบเทียบกิจการเดิมของผูขอฯ/บริษัทแม  (ท้ังท่ีไดรับและไมไดรับการสงเสริม) กับ
โครงการท่ีขอรับการสงเสริม 

หัวข้อ กิจการเดิม โครงการที่ขอรับการส่งเสริม 

ชื่อโครงการ/ผลิตภัณฑ    

ทีมงาน/ประเทศท่ีพัฒนา

โครงการ 

   

ประเทศที่ใหบริการ    

Core Feature /Function 

/Module 

   

ภาษา เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ท่ีใชในการพัฒนา 

   

Channel/Platform    

ลูกคาเปาหมาย    

ท่ีมาและรูปแบบรายได    
   

2. ขั้นตอนพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม 

ที ่
ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์/

แพลตฟอร์ม 

รายละเอียดการพัฒนา  

และระยะเวลาการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

พัฒนาซอฟต์แวร์/

แพลตฟอร์ม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการ 

และจ านวนคน 

1 การพัฒนารูปแบบ (Modeling) ตัวอยาง  

ศึกษา PAIN POINT ในการทําธุรกิจ

ของ MOBILE SERVICE OPERATOR 

แยกปญหาและความตองการออกเปน

สวนยอยๆ เพื่อใหเห็นถึงองคประกอบ 

ความสัมพันธ ความตองการ และ

แนวทางการแกปญหาที่ถูกตอง

ครบถวน  

ระยะเวลา : 3 เดือน 

  

2 การศึกษาความตองการ 

(Requirement Analysis) 

   

3 การออกแบบ (Design)    

4 การพัฒนาและการสรางสรรค

โปรแกรมซอฟตแวร และงาน 

Digital Content 
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ที ่
ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์/

แพลตฟอร์ม 

รายละเอียดการพัฒนา  

และระยะเวลาการพัฒนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

พัฒนาซอฟต์แวร์/

แพลตฟอร์ม 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินการ 

และจ านวนคน 

(Implementation) หรือ      

การพัฒนาและการสรางสรรค

แพลตฟอรม (Implementation)   

5  การทดสอบโปรแกรมและระบบ 

(Program And System 

Testing) 

   

6 การประยุกตใชระบบซอฟตแวร

และการเผยแพรงาน Digital 

Content (Digital Content 

Deployment) หรือ การ

ประยุกตใชแพลตฟอรม 

(Deployment) 

   

7 การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบ

ซอฟตแวรหรืองาน หรือ การ

จัดการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอรม 

(Configuration & Change 

Management)    

   

8 การฝกอบรมในลักษณะทักษะ

อาชีพการออกแบบและพัฒนา

เกี่ยวกับซอฟตแวรหรืองาน 

Digital Content (Related 

Professional Training for 

Software and Digital Content 

Design and Development) 

หรือ การฝกอบรมในลักษณะ

ทักษะอาชีพการออกแบบและ

พัฒนาเกี่ยวกับแพลตฟอรม 

(Related Professional 

Training for Platform Design 

and Development) 

   

หมายเหตุ: 

- รายละเอียดการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม ตองสอดคลองกับขอมูลในแบบคําขอรับการสงเสริมขอ 4.3 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม 
- เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวร/แพลตฟอรม ตองสอดคลองกับขอมูลในแบบคําขอรับการสงเสริมขอ 4.6 
- บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ ตองสอดคลองกับขอมูลในแบบคําขอรับการสงเสริมขอ 5.2 



DMS No.               
Doc No.               

 เลขที่คำขอ  

 ผู้รับ  

 วันที่ 

คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการด้านดิจิทัล

ประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร์

ประเภท 5.8 กิจการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

1.   ผู้ขอรับการส่งเสริม

1.1   กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล

ผู้ขอ ..............................................................................................................................นางสาว  สวัสดี  มานะอุตสาหะ อายุ ........................33 ปี สัญชาติ .................................-

บัตรประชาชน เลขที่ 1 5 0 9 9 0 0 5 0 8 2 3 1

หรือหนังสือเดินทาง เลขที่ ออกโดยประเทศ ..............................................................-

ที่อยู่ เลขที่ .........................555 ถนน .....................................วิภาวดีรังสิต แขวง/ตำบล ......................................- เขต/อำเภอ ...........................................-

จังหวัด ..............................- ประเทศ ......................- รหัสไปรษณีย์ .................10900 โทรศัพท์ .............................- มือถือ ..................................08-9838-6319

โทรสาร .................................- E-mail ..................................................................triple-m@test.co.th

1.2   กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว

บริษัท/สหกรณ์/มูลนิธิ .......................................................................................................................................................................................-

ชื่อภาษาอังกฤษ .................................................................................................................................................................................................-

ทะเบียนบริษัทเลขที่ จดทะเบียนวันที่ .........................................................-

ทุนจดทะเบียน ......................................................................................- บาท เรียกชำระแล้ว ..................................................................- บาท

สำนักงานตั้งอยู่ที่ ..................................................- ถนน .................................................- แขวง/ตำบล ........................................................-

เขต/อำเภอ ..................................................- จังหวัด .......................................................- รหัสไปรษณีย์ ..........................................................-

โทรศัพท์ ....................................................- มือถือ .........................................................- โทรสาร .................................................................-

E-mail ...........................................................................- Website .................................................................................................................-

1.3   รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม (ถ้ามี - ให้แนบประวัติและรายละเอียดธุรกิจที่ผ่านมาของผู้ขอรับการส่งเสริม)

บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท ....................................................................................................เดอะ อินเวสเมนท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ .................................................................2555

ดำเนินธุรกิจ ............................................................บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศไทยบริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมือง ......................................กรุงเทพมหานคร ประเทศ .................................................ไทย

บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท มีการจ้างงานรวม ...................................93 คน ในปีที่ผ่านมามีรายได้ ..........................................................125.5 ล้านบาท

1.4   ชื่อตัวแทนสำหรับติดต่อ ...................................................................................................................................................................................นางสาว  วันดี    เป็นสุข

ที่อยู่ .....................................................555 ถนน ...................................................................- แขวง/ตำบล ............................................................จตุจักร

เขต/อำเภอ ..........................................................จตุจักร จังหวัด ..............................................................กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ .........................................10900

โทรศัพท์ .................................02-5538111 มือถือ ..................................090-000-0000 โทรสาร ......................................- E-mail ............................................................test-do@test.co.th

 สกท.                                               F PA PP 04-08                                                  14/05/62                                                    หน้าที่ 1/10



1.5   โครงสร้างผู้ถือหุ้น : บุคคล/นิติบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ............................90

บุคคล/นิติบุคคลต่างด้าว สัญชาติ......................ฮ่องกง ร้อยละ ...............10 สัญชาติ............................- ร้อยละ...............- สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ..................-

รายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงตามลำดับการถือหุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน สัญชาติ ถือหุ้นร้อยละ

บริษัท เดอะ อินเวสเมนท์ จำกัด ไทย 70

นางสาวสวัสดี มานะอุตสาหะ ไทย 20

Mr.Name Surname ฮ่องกง 10

1)

1.6   กรณีที่นิติบุคคลดำเนินการอยู่แล้ว ให้ระบุกิจการและผลการดำเนินงาน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริม 3 ปี ย้อนหลัง

(มูลค่า: ล้านบาท)

ปี พ.ศ. กิจการ
ยอดขายในประเทศ ยอดขายส่งออก

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
มูลค่า มูลค่า

...............................................................................................................................................................................................................................

2559 ...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

2560 ...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

2561 ...............................................................................................................................................................................................................................

(ปีล่าสุด) ...............................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : 1) ยอดขายในประเทศ รวมส่งออกทางอ้อมด้วย
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2.   แผนการเงินและแผนการลงทุน

2.1   แผนการเงิน (หน่วยล้านบาท)

2.1.1   เงินทุนจดทะเบียน

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียน .............................4 ล้านบาท โดยใช้เงินค่าหุ้นที่จะเรียกชำระ .............................3.5

นิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว

ใช้เงินจากกำไรสะสม .............................-

จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก .............................- ล้านบาท โดยใช้เงินค่าหุ้นที่จะเรียกชำระ .............................-

2.1.2   เงินกู้

เงินกู้ภายในประเทศ .............................0.5

เงินกู้ต่างประเทศ .............................-

สินเชื่อผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศ .............................-

สินเชื่อผู้จำหน่ายสินค้าต่างประเทศ .............................-

2.1.3   อื่นๆ เช่น ค่าสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ, Premium เป็นต้น

ระบุ .................................................................................................................- ..............................-

รวม (เท่ากับรวมเงินลงทุนทั้งสิ้นในข้อ 2.2) 4

(หน่วย: ล้านบาท)

2.2   แผนการลงทุน

1) ค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี .............................-

2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี

2.1) ค่าฮาร์ดแวร์ (เท่ากับมูลค่าในข้อ 4.5) .............................1.92

2.2) ค่าซอฟต์แวร์ (เท่ากับมูลค่าในข้อ 4.6) .............................0.42

3) ค่าติดตั้ง .............................-

4) ค่าทดลองเครื่อง .............................-

เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการขยาย รวม 1-4) .............................2.34

5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ .............................0.1

6) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ .............................0.5

เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการริเริ่ม รวม 1-6) .............................2.94

7) ค่าที่ดิน .............................-

8) ค่าวิชาการ .............................-

9) เงินทุนหมุนเวียน .............................1.06

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวม 1-9) 4

หมายเหตุ 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมายตามประกาศสำนักงานที่ ป. 1/2545

2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการบริการ

เฉพาะกิจการพัฒนาซอฟแวร์ (กิจการประเภท 5.7) ให้เลือกเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่ำเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนจ้างบุคลากรเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี โดยต้องเป็นการจ้างงานใหม่

เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน ทุนหมุนเวียน และมูลค่ายานพาหนะ) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

หมายเหตุ : โครงการที่เลือกเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่ำไปแล้วนั้น จะไม่สามารถ ขอแก้ไขเงื่อนไขขนาดการลงทุนขั้นต่ำชองโครงการได้อีก

ในภายหลัง
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3.   ที่ตั้งสถานประกอบการ

ลำดับ แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด นิคม/เขตอุตสาหกรรม เนื้อที่ (ตร.ม.)

1 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร - 120

-

-

4.    รายละเอียดผู้ขอ/โครงการ

4.1   ประวัติผู้ขอ/บริษัท

...............................................................................................................................................................................................................................นางสาวสวัสดี มานะอุตสาหะ จบการศึกษาระด

...............................................................................................................................................................................................................................

4.2   รายละเอียดโครงการ ให้จัดทำเอกสารแนบแสดง Conceptual Model อธิบาย Feature/Module/Function ของซอฟต์แวร์/

แพลตฟอร์ม,Timeline แสดงระยะเวลาในการพัฒนาในเเต่ละขั้นตอน, Business Model แสดงรูปแบบของรายการได้)

1) รายละเอียดโครงการ (Feature/Module)

โครงการที่จะขอรับการส่งเสริมฯนี้ วางแผนจะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อความ

โดยไม่จำกัดแหล่งที่มาและชนิดของข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแสดงผ่าน Dashboard ได้แบบ Real Time

และสามารถสร้างรายงานผลการวิเคราะห์ได้หลายรูปแบบ

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ รูปแบบของรายได้

บริษัทเอกชนขนาดกลาง-ใหญ่, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

4.3   กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์/แพลตฟอร์ม (ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ 4.2 และให้จัดทำเป็นเอกสารแนบโดยระบุ Tools ที่ใช้

ในแต่ละขั้นตอน)

การพัฒนารูปแบบ (Modeling)

การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis)

การออกแบบ (Design)

การพัฒนาและการสร้างสรรค์โปรแกรมซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content (Implementation)

การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ (Program and System Testing)

การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content (Deployment)

การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration & Change Management)

การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content

(Related Professional Training for Software and Digital Content Design and Development)
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4.4 ในกรณีที่บริษัทฯ เคยยื่นคำขอรับการส่งเสริมมาแล้ว ให้อธิบายความเเตกต่างระหว่างโครงการเดิมและโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

ในกรณีที่ยังไม่เคยยื่นขอรับการส่งเสริม ให้ข้ามไปข้อ 4.5 (หากพื้นที่ไม่พอ กรุณาทำเป็นเอกสารแนบ)

รายละเอียด

โครงการ Software หรือ Service เดิม
Software หรือ Service

ที่จะขอรับการส่งเสริมในครั้งนี้
ของผู้ขอฯเอง ของผู้อื่น

ไม่มี (ไม่ต้องกรอก)

[1] ชื่อ ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลในป -- -

[2] Tools ที่ใช้ในการ Develop
หรือ Operate

- -

* ระบุให้ครบทุกกระบวนการ

[3] Business Model - -

* เช่น แผนจำหน่าย, การส่งมอบ, รูปแบบรายได้

[4] ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนา - -

หรือเตรียมการก่อนเปิดให้บริการ

[5] Features/Modules/Functions - -

1) 1)

4.5   รายละเอียดฮาร์ดแวร์ ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์/แพลตฟอร์ม (ซื้อหรือเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี)

(มูลค่า: ล้านบาท)

รายการ

จากต่างประเทศ จากในประเทศ

ประเทศ
ใหม่ ใหม่

จำนวน มูลค่า จำนวน มูลค่า

Computers 7 0.21

Notebooks 7 1.71

อื่นๆ (กรุณาทำเป็นเอกสารแนบ)

รวมมูลค่า 1.92

รวมมูลค่าฮาร์ดแวร์ทั้งสิ้น 1.92

หมายเหตุ 1) มูลค่าฮาร์ดแวร์เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ กรณีนำเข้าหรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ

1)

4.6   รายละเอียดเครื่องมือประเภทต่างๆ เช่น System Software,Application Software,Open Source ฯลฯ

(ซื้อหรือเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี)

(มูลค่า: ล้านบาท)

รายการ ประเภทซอฟต์แวร์ มูลค่า

NetBeans An integrated development

environment for J --

0.42

JAVA Programming Language

Elastic Search Open-source full-text search and

analytic --Apache Hadoop Open-source framework designed for

Big Da --รวมมูลค่าเครื่องมือทั้งสิ้น 0.42

หมายเหตุ 1) มูลค่าซอฟต์แวร์ เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรณีนำเข้าหรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ
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5.   การจ้างงาน

5.1   รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและบุคลากรหลักของโครงการ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ของเขตของงานที่รับผิดชอบ

จะรับผิดชอบ

.......................................................................................................................................................................................................................................Mr.Chen Dean สัญชาติสิงคโปร์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Advanced Computer Science มหาวิทยาลัย K,

ประเทศอังกฤษ เคยทำงานในตำแหน่ง Developer ในบริษัท WWW ประเทศอังกฤษ

ต่อมาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาระบบธนาคารในประเทศสิงคโปร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ

และในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ นี้จะเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการ ในตำแหน่ง Project Manager

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

5.2   บุคลากรของทั้งบริษัท โดยเปรียบการจ้างงานของโครงการที่มีอยู่เดิมและที่จะขอรับการส่งเสริมใหม่

ตำแหน่ง
โครงการที่มีอยู่เดิม - ถ้ามี (คน) โครงการที่จะขอรับการส่งเสริมใหม่ (คน)

สัญชาติ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 สัญชาติ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

- บุคลากรด้านพัฒนาเทคโนโลยี ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. ปี พ.ศ.

สารสนเทศ 2564 2565 2566

(วุฒิการศึกษา .........................)

Project Managers ไทย 1 1 1

ต่างชาติ สิงคโปร์ 1 1 1

(วุฒิการศึกษา .........................)

System Analysts ไทย 2 3 3

ต่างชาติ

(วุฒิการศึกษา .........................)

Developers/Programmers ไทย 4 6 8

ต่างชาติ อินเดีย 1 2 2

(วุฒิการศึกษา .........................)

Designers ไทย 2 2 2

ต่างชาติ สิงคโปร์ 1

(วุฒิการศึกษา .........................)

Testers ไทย 1 2 3

ต่างชาติ

อื่นๆ ด้านพัฒนา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(วุฒิการศึกษา .........................)

ไทย 2 4 4

ต่างชาติ อังกฤษ 2 2 1
(วุฒิการศึกษา .........................)

- บุคลากรด้านบริหารและอื่น ๆ ไทย 1 2 2

ต่างชาติ สิงคโปร์ 1 1 1

รวมคน

ไทย 13 20 23

รวมคน 6 6 5

ต่างชาติ

รวม 19 26 28

ทั้งสิ้น

5.3   แผนการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรไทย (ระบุหัวข้อที่จะฝึกอบรม)

.................................................................................................................................................................................................................................1) จัด Workshop ให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนเรื่อง Data Analytics, Big Data
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2) มีแผนจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และงานบริการให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
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5.4  รายละเอียดเงินเดือนบุคลากรของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในกิจการซอฟต์แวร์ เฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรณีกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้ามไปข้อ 6.) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
ลำดับที่ ตำแหน่ง สัญชาติ จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม จำนวน เงินเดือนเฉลี่ย เงินเดือนรวม

(คน) (บาท/ปี/คน) (บาท/ปี) (คน) (บาท/ปี/คน) (บาท/ปี) (คน) (บาท/ปี/คน) (บาท/ปี)
1 Project Managers ไทย 1 924,000 924,000 1 972,000 972,000 1 1,020,000 1,020,000

ต่างชาติ 1 1,080,000 1,080,000 1 1,140,000 1,140,000 1 1,260,000 1,260,000
รวม 2 2,004,000 2 2,112,000 2 2,280,000

2 System Analysts ไทย 2 600,000 1,200,000 3 648,000 1,944,000 3 708,000 2,124,000
ต่างชาติ
รวม 2 1,200,000 3 1,944,000 3 2,124,000

3 Developers/Programmers ไทย 4 420,000 1,680,000 6 456,000 2,736,000 8 504,000 4,032,000
ต่างชาติ 1 912,000 912,000 2 948,000 1,896,000 2 984,000 1,968,000
รวม 5 2,592,000 8 4,632,000 10 6,000,000

4 Designers ไทย 2 384,000 768,000 2 420,000 840,000 2 456,000 912,000
ต่างชาติ 1 900,000 900,000
รวม 3 1,668,000 2 840,000 2 912,000

5 Testers ไทย 1 360,000 360,000 2 396,000 792,000 3 432,000 1,296,000
ต่างชาติ
รวม 1 360,000 2 792,000 3 1,296,000

6 อื่นๆ ในด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไทย 2 960,000 1,920,000 4 1,014,000 4,056,000 4 1,086,000 4,344,000
ต่างชาติ 2 1,050,000 2,100,000 2 1,086,000 2,172,000 1 1,320,000 1,320,000
รวม 4 4,020,000 6 6,228,000 5 5,664,000
รวมคน
ไทย

12 6,852,000 18 11,340,000 21 13,728,000

รวมคน 5 4,992,000 5 5,208,000 4 4,548,000
ต่างชาติ

1) 1) 1)รวมทั้งสิ้น 17 11,844,000 23 16,548,000 25 18,276,000

หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมเลือกเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำเป็นเงินเดือนจ้างบุคลากรเฉพาะด้าน จะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลกรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี
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6.   ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม สำหรับ 3 ปีแรกที่ดำเนินการ (มูลค่า: ล้านบาท)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3

รายได้

ในประเทศ ..............................................20.4 ..............................................35.5 ..............................................42.8

ต่างประเทศ ..............................................2 ..............................................5 ..............................................8

รวมรายได้ทั้งสิ้น 22.4 40.5 50.8

หักค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะรายการที่มี)

เงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไทย ..............................................6.85 ..............................................11.34 ..............................................13.73

ต่างชาติ ..............................................4.99 ..............................................5.21 ..............................................4.55

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรอื่นๆ

(ที่ไม่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ)

ไทย ..............................................0.36 ..............................................0.68 ..............................................0.74

ต่างชาติ ..............................................0.96 ..............................................0.99 ..............................................1.03

ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ..............................................0.1 ..............................................0.14 ..............................................0.19

ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน

อาคาร ..............................................- ..............................................- ..............................................-

เครื่องจักร (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ..............................................0.78 ..............................................0.78 ..............................................0.78

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ในประเทศ ..............................................0.02 ..............................................0.02 ..............................................0.02

ต่างประเทศ ..............................................- ..............................................- ..............................................-

ค่าวิชาการและค่าสิทธิอื่นๆ

ในประเทศ ..............................................- ..............................................- ..............................................-

ต่างประเทศ ..............................................- ..............................................- ..............................................-

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ..............................................0.08 ..............................................0.12 ..............................................0.2

ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี ..............................................- ..............................................- ..............................................-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ..............................................0.2 ..............................................0.3 ..............................................0.4

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 14.34 19.58 21.64

กำไร (ขาดทุน) 8.06 20.92 29.16
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7.   แผนการดำเนินงาน

อาคารสถานประกอบการ

จะเริ่มซื้อ/สร้าง/ปรับปรุง/เช่าอาคารสถานประกอบการ เดือน................................กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. ................................2563

ใช้อาคารสถานประกอบการร่วมกับโครงการเดิม

เครื่องจักร จะเริ่มซื้อเครื่องจักรในประเทศ/นำเข้าจากต่างประเทศ เดือน................................มีนาคม ปี พ.ศ ................................2563

การบริการ จะเริ่มพัฒนา เดือน................................พฤษภาคม ปี พ.ศ ................................2563

8.   ประโยชน์ของโครงการ (ถ้ามี และกรณีข้อมูลมากกว่านี้ ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ)

8.1   การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย จากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและโซเซียลมีเดีย

ทั้งชนิดแบบ Structured Data และ Unstructured Data
............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

มีการวิจัยและพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ได้แก่ -.............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

มีการใช้เทคโนโลยีใหม่/ที่ทันสมัย ได้แก่Apache Hadoop, Chatbot.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ -..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ได้แก่ .........................................- ประเทศ ..............................- ในด้าน...........................

..............................................................................................................................................................................................................-

อื่นๆ.......................................................................................................................................................................................................-

8.2   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีแผนการฝึกอบรมในด้าน Data Analytics, Data Science, Business Intelligence, Java Programming....................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
9.   ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา

10.  ให้ระบุวันที่ประสงค์จะมาชี้แจงโครงการกับสำนักงาน

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
1)

วันที่.......................................................02/11/2563 เวลา.......................................................09:30 หรือ

วันที่.......................................................03/11/2563 เวลา.......................................................13:30 หรือ

วันที่.......................................................04/11/2563 เวลา.......................................................10:00

หมายเหตุ 1) ให้ยืนยันการนัดหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันยื่นคำขอ และหากไม่สามารถมาชี้แจงภายใน

กำหนด ขอให้ชี้แจงเหตุผล

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ) ................................................. ตัวแทน (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขอ

( ................................................. ) ( ................................................. )

วันที่ .............................................
หมายเหตุ -  กรณีบริษัทจัดตั้งแล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราสำคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้

-  กรณรีับจ้างผลิตหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อได้รับอนุมัติการส่งเสริมแล้ว หากเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ให้นำบัตรส่งเสริมไปยื่นขอ

หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เอกสารแนบท้าย สำหรับ 4. 4  

รายละเอียด : ยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทย

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

เอกสารแนบหน้าที่ 1          



เอกสารแนบท้าย สำหรับ 4. 4  

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

รายละเอียด : -

เอกสารแนบหน้าที่ 2          



เอกสารแนบท้าย สำหรับ 4.6 รายละเอียดเครื่องมือประเภทต่างๆ

รายการ NetBeans

ประเภทซอฟต์แวร์ An integrated development environment for Java

0.42

รายการ JAVA

ประเภทซอฟต์แวร์ Programming Language

รายการ Elastic Search

ประเภทซอฟต์แวร์ Open-source full-text search and analytics engine.

รายการ Apache Hadoop

ประเภทซอฟต์แวร์ Open-source framework designed for Big Data

รวมมูลค่าเครื่องมือทั้งสิ้น 0.42

เอกสารแนบหน้าที่ 3          


