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แบบข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  
ส ำหรับกจิกำรซอฟต์แวร์ พำณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ และให้บริกำรเทคโนโลยดีิจิทัล 

 
หมายเหตุ  1. กรุณำรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร ปีละ 2 ครั้ง จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน 

คร้ังท่ี 1 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี และ คร้ังท่ี 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี                                   
2. กรอกข้อมูลทีร่ะบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี และรายงานความคืบหน้าโครงการ:    

https://emonitoring.boi.go.th  
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตำมสภำพควำมเป็นจริง หรือเป็นประมำณกำรทีด่ีที่สุด  
4. สำมำรถอ่ำนค ำอธิบำยข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรำยกำรได้ที่หน้ำสุดท้ำยของแบบฉบับนี้  
5. โปรดอ่ำนค ำแนะน ำ และศึกษำวิธีกำรกรอกข้อมูลในระบบฯ จำกคู่มือหรือระบบ e-Learning ในหน้ำเว็บไซต์  
6. ค าเตือน: หำกไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดอำจถูกระงับสิทธิ์ในกำรเข้ำสูร่ะบบสิทธิและประโยชน์                  

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และหำกไม่รำยงำนติดต่อกันอำจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณำอัพเดทในระบบทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง) 
1.  ข้อมูลพื้นฐำนของบริษัท 

ช่ือบริษัท (เป็นภำษำไทย)………………………………………………………………………………………………….….……………………….  
ช่ือบริษัท (เป็นภำษำอังกฤษ)………………………………………………………………………………………….…..………………………… 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล  
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ี ………………………………………………………………………………………….….……....……………….………… 
โทรศัพท ์………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….……………………………… 
ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตำมบตัรส่งเสริม 

ล ำดับ เลขท่ีบัตรส่งเสริม ที่อยู่โรงงำนหรือสถำนประกอบกำร พิกัดที่ตั้ง 

    
    
    

หมำยเหตุ: สำมำรถค้นหำพิกัดที่ตัง้โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรได้ที่ https://information.boi.go.th/mapsearch 
 

2.  ข้อมูลติดต่อของบริษัท 
ผู้บริหำรไทยท่ีเป็นตัวแทนในกำรรบัข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนักงำน 
ช่ือ-สกุล................................................................................ต ำแหน่ง............................................................................ 
โทรศัพท ์………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….……………………………… 
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับส ำนักงำน 
โทรศัพท ์………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….……………………………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายงานความคืบหน้าโครงการ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่...................................... ลงวันท่ี..............................  
1.  ด้ำนที่ดิน (กรุณำเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เป็นกิจกำรที่ไม่ต้องใช้ที่ดิน/ใช้ที่ดินเดิม  
 เช่ำ/ซื้อที่ดินแล้ว  
 ยังไม่เช่ำ/ซื้อทีด่ิน  
 

2.  ด้ำนอำคำรโรงงำน/สถำนประกอบกำร (กรุณำเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
 เป็นกิจกำรที่ไม่ต้องใช้อำคำร/ใช้อำคำรเดิมโดยไม่ปรบัปรุง 
 เริ่มก่อสร้ำง/ซื้อ/ปรับปรุง/เช่ำอำคำรแล้ว เมื่อเดือน............................................ปี พ.ศ. 25................. 
 ยังไม่มีอำคำร คำดว่ำจะเริม่กอ่สร้ำง/ซื้อ/ปรับปรุง/เช่ำอำคำร ในเดือน..................................ปี พ.ศ. 25................. 

  
3.  ด้ำนเครื่องจักร ทั้งนี้ ส ำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริกำรเทคโนโลยีดจิิทัล เคร่ืองจักร        

ใหห้มายถึง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาและ/หรือให้บริการ (กรุณำเลือกเพียงข้อใดขอ้หน่ึง) 
 เป็นกิจกำรที่ไม่ต้องใช้เครื่องจกัร    
 ซื้อ/น ำเข้ำ/เช่ำ/ได้มำของเครือ่งจักรแล้ว เมื่อเดือน..........................................ปี พ.ศ. 25................  
 ยังไม่มีเครื่องจักร คำดว่ำจะเริม่ซื้อ/น ำเข้ำ/เช่ำ/ไดม้ำของเครื่องจักร ในเดือน..........................ปี พ.ศ. 25................ 

4.  ด้ำนกำรมรีำยได้จำกกำรผลิตหรือให้บริกำร 
 มีรำยได้ครั้งแรกจำกกำรผลติหรือให้บริกำรแล้วตำม Invoice                                                                     

เลขท่ี ........................................ลงวันท่ี................................  
 ยังไม่มีรำยได้ คำดว่ำจะเริม่มรีำยได้ครั้งแรกในเดือน..........................ปี พ.ศ. 25................ 

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดการด าเนินงานตามโครงการ 
1. รำยละเอียดฮำร์ดแวร์ ทีไ่ด้ซื้อ/น ำเข้ำ/เช่ำ/ไดม้ำแล้ว  

รายการฮาร์ดแวร์ จ านวน (เคร่ือง) มูลค่า (บาท) 
Computers   
Notebooks   
Servers   
Smartphones   
Tablets   
อื่นๆ เช่น  

 
2. รำยละเอียดซอฟต์แวร์ ทีไ่ด้ซื้อ/น ำเข้ำ/เช่ำ/ได้มำแล้ว 

รายการซอฟต์แวร์ มูลค่า (บาท) 
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3. รำยละเอียดบุคลำกรของโครงกำรในปัจจุบัน 
บุคลากรด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ คนไทย (คน) คนต่างชาติ (คน) ค่าตอบแทนรวมต่อเดือน (บาท) 
Project Managers    
System Analysts    
Developers/Programmer    
Designers    
Testers    
อื่นๆ เช่น    
บุคลากรด้านบริหารและอื่นๆ คนไทย (คน) คนต่างชาติ (คน) ค่าตอบแทนรวมต่อเดือน (บาท) 
เช่น    
 
4. รำยละเอียดควำมคืบหนำ้ของงำนปัจจุบัน 

โปรแกรม/ระบบ ขั้นตอนในปจัจบุัน (เลือกข้อใดขอ้หน่ึง) 
เก็บข้อมลู พัฒนา ทดสอบ 

    
    
    
    
    
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการลงทุนตามโครงการ (ส่วนนี้ให้กรอกเฉพำะเมื่อเป็นกำรรำยงำนของรอบเดือนกุมภำพันธ์เท่ำนั้น) 

รายการลงทุน ยอดสะสมมูลค่าลงทนุ/ค่าเช่าต้ังแต่เร่ิม
ลงทุนคร้ังแรก โดยไม่รวมในปีที่ผ่านมา 

(บาท) 

มูลค่าลงทุน/ค่าเช่าในปีที่ผ่านมา 
(บาท) 

1. ค่ำท่ีดิน   
2. ค่ำอำคำร (กรอกเฉพำะกรณีกอ่สร้ำง/ซื้อ/ปรับปรุง/เช่ำ

มำกกว่ำ 3 ปี) 
  

3. ค่ำเครื่องจักร (กรอกเฉพำะกรณีซื้อ/เช่ำมำกกว่ำ 1 
ปี) รวมถึงค่ำติดตั้งและทดลองเครือ่ง ทั้งนี้ กิจกำร
ซอฟต์แวร์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และให้บริกำร
เทคโนโลยีดิจิทลั เคร่ืองจักร ให้หมายถึง ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาและ/หรือให้บริการ 

  

4. อื่น (ถ้ำมี)   
รวม   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ค าอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมแต่ละรายการ 

ส่วนที่ 1 รายการ ค าอธิบาย 
ข้อ 1. E-mail   - ต้องอัพเดท e-mail ทุกครั้งท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง ทั้งนี้ หำกมีกำรแจง้เตือนส่งไปยัง e-mail ที่

ปรำกฏนี้ จะถือว่ำบริษัทไดร้ับทรำบแล้ว 
 ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำน

ประกอบกำรตำมบตัรส่งเสริม 
- ระบุเฉพำะที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรทีไ่ดร้ับกำรส่งเสริม 

- ถ้ำท่ีตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรอยู่ที่เดียวกับท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ กรุณำกรอกส่วนนี้ด้วย  

- กรณีกิจกำรบริกำร ให้ระบุทีต่ั้งของสถำนท่ีให้บริกำร เช่น สนำมบิน ท่ำเรือ โรงแรม โรงพยำบำล 

- กรณีกิจกำรบริกำรที่มีเฉพำะส่วนของส ำนักงำน ให้ระบุที่ตั้งของส ำนักงำนนั้นๆ  

- กรณีกิจกำรบริกำรขนส่งต่ำงๆ ไมต่้องระบ ุ
 พิกัดที่ตั้ง - สำมำรถค้นหำพิกัดที่ตั้งโรงงำนหรอืสถำนประกอบกำรได้

ทีh่ttps://information.boi.go.th/mapsearch/ 
ข้อ 2. ผู้บริหำรไทยท่ีเป็นตัวแทนใน

กำรรับข้อมลูข่ำวสำรจำก
ส ำนักงำน 

- กรณไีม่มผีู้บริหำรไทย สำมำรถกรอกรำยละเอียดเจ้ำหน้ำท่ีคนไทยท่ีเป็นตัวแทนผู้บริหำรได้ 

 E-mail   - ต้องอัพเดท e-mail ทุกครั้งท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง ทั้งนี้ หำกมีกำรแจง้เตือนส่งไปยัง e-mail ที่
ปรำกฏนี้ จะถือว่ำบริษัทไดร้ับทรำบแล้ว 

   
ส่วนที่ 4 รายการ ค าอธิบาย 
 รำยกำรลงทุน - กรอกเฉพำะรำยกำรทีไ่ด้มีกำรลงทุนเท่ำนั้น รำยกำรใดทีไ่ม่มีกำรลงทุนกรุณำใส่ 0 

- กรณีรำยกำรใดใช้ร่วมกันหลำยโครงกำร ให้แสดงมลูค่ำรวมในโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งเท่ำนั้น 

- กรณีรำยกำรใดมีกำรจ ำหน่ำยและโอนสินทรัพย์ออกจำกโครงกำร ไม่ต้องน ำมูลคำ่ดังกล่ำวมำหัก
ออก 

 ยอดสะสมมูลค่ำลงทุน/ค่ำเช่ำ
ตั้งแต่เริม่ลงทุนครั้งแรก โดยไม่
รวมในปีท่ีผ่ำนมำ 

- ยอดสะสมตั้งแต่เริม่ลงทุนครั้งแรก ให้นับมูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรตำมรำยกำรลงทุนที่เกิดขี้น
จนถึงช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

ข้อ 1. ค่ำที่ดิน - ค่ำซื้อท่ีดิน โดยไมร่วมค่ำเช่ำท่ีดิน 

- กรณีใช้ที่ดินท่ีมีอยู่เดิมหรือเป็นโครงกำรขยำย (ไม่สำมำรถประเมินมูลค่ำได้) ให้ใส่ 0 
ข้อ 2. ค่ำอำคำร (กรอกเฉพำะกรณี

ก่อสร้ำง/ซื้อ/ปรับปรุง/เช่ำ
มำกกว่ำ 3 ปี) 

- กรณีก่อสร้ำงเอง ได้แก่ ค่ำก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน โรงงำน สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ และรวมถึงกำรต่อเตมิหรือปรับปรุงด้วย ท่ีจ่ำยจริงในช่วงเวลำที่ระบ ุ

- กรณีซื้ออำคำร ให้ใช้มูลค่ำตำมสญัญำซื้อขำย ท่ีจ่ำยจริงในช่วงเวลำที่ระบ ุ

- กรณีกำรเช่ำอำคำรหรือโรงงำนมำกกว่ำ 3 ปี ให้ใช้ค่ำเช่ำตำมสัญญำกำรเช่ำที่จ่ำยจริงในช่วงเวลำ
ที่ระบ ุ

- กรณีใช้อำคำรที่มีอยู่แล้ว โดยไม่มกีำรต่อเตมิหรือปรับปรุง ให้ใส่ 0 
ข้อ 3. ค่ำเครื่องจักร (กรอกเฉพำะกรณี

ซื้อ/เช่ำมำกกว่ำ 1 ปี) รวมถึงค่ำ
ติดตั้งและทดลองเครื่อง ทั้งนี้ 

- กรณีซื้อเครื่องจักร ได้แก่ ค่ำเครื่องจักร (ซึ่งรวมถึงแม่พิมพ์ อุปกรณจ์ับยึดช้ินงำน และระบบขนส่ง
ภำยในโรงงำนด้วย) และให้รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำทดลองเครื่อง ค่ำวิชำกำรที่รวมอยู่ในต้นทุน
เครื่องจักร เช่น ค่ำวิศวกร ค่ำออกแบบ ส ำหรับกิจกำรซอฟต์แวร์ กิจกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 



แบบข้อมูลส ำหรับจัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร ส ำหรับกจิกำรซอฟตแ์วร์ พำณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ และให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

สกท. 01/09/2561 หน้าที่ 5/5 

กิจกำรซอฟต์แวร์ พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริกำร
เทคโนโลยีดิจิทลั เครื่องจักร ให้
หมำยถึง ฮำรด์แวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
และ/หรือให้บริกำร 

และกิจกำรบริกำร ให้รวมถึงค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้วย ท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์ใน
ช่วงเวลำที่ระบ ุ

- กรณีกำรเช่ำซื้อ หรือเช่ำแบบลิสซิง่ให้ใช้มูลค่ำตำมสัญญำเช่ำซื้อหรือเช่ำแบบลิสซิ่งที่จ่ำยจริงใน
ช่วงเวลำที่ระบ ุ

- กรณีเช่ำเครื่องจักรมำกกว่ำ 1 ปี ให้ใช้มูลค่ำตำมสญัญำเช่ำ ที่จ่ำยจรงิในช่วงเวลำที่ระบุ 

- กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือใหม้ำโดยไม่คดิค่ำตอบแทนใหร้ะบุมลูค่ำตำมบัญชีของบริษัทท่ีให้
เครื่องจักร โดยใช้มูลค่ำ  ณ วันท่ียื่นค ำขอรับกำรส่งเสริม ตำมจ ำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่จริงใน
ช่วงเวลำที่ระบ ุ

ข้อ 4. อื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

- ค่ำสินทรัพย์อื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องกับโครงกำร เช่น  ค่ำอุปกรณส์ ำนักงำน ยำนพำหนะ ค่ำสมัปทำน ค่ำ
ประทำนบัตร สินทรัพย์ทีเ่กี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติที่จ่ำยให้กับรัฐ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 
(Intangible Assets) เช่น เครื่องหมำยกำรค้ำ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิกำรผลิต ท่ีบันทึกเป็น
สินทรัพย์หรือจ่ำยจริงในช่วงเวลำที่ระบ ุ

 


