ประกาศ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนดตามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อบังคับคณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าด้วยการเงินและการ
บริหารกิจการของสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศสานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขหลักฐานเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“สานักงาน”
“ผู้อานวยการ”
“คณะทางาน”

หมายความว่า สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หมายความว่า คณะทางานพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า คาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นาไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด
“ซอฟต์แวร์”
หมายความว่า ส่วนชุดคาสั่ง

๑

“ลิขสิทธิ์”

หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทาการใดๆ
เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตนได้ทาขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทาซ้า
ดัดแปลง หรือนาออกโฆษณา รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นนางานนั้นไปทาเช่นว่า
นั้นด้วย
“ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องและมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยการขาย การรับจ้างทา
และการให้บริการ
“ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อ
เป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือตามที่สานักงานประกาศ
“ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง
มีทุนที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ผู้ ที่ส ามารถขอใช้สิทธิ ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลั กเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
“ตัวแทนเพื่อขายหรือรับจ้างทาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นตัวแทน
เพื่อขายหรือรับจ้างทาหรือให้บริการ โดยมีการจัดทาสัญญาการตั้งตัวแทน
เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
หมวดที่ ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๓ ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสานักงาน ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมี
หุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะทางานเป็นกรณีไป
(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
ในประเทศไทย มิใช่เป็นเพียงตัวแทนเพื่อขายหรือรับจ้างทาหรือให้บริการ
๒

(๓) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔) ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานกระบวนการผลิ ต หรื อ พั ฒ นาหรือ บริ ก ารซอฟต์ แ วร์ เช่น
ISO/IEC 29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สานักงาน
กาหนด อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body)
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ หรือมีคดีความ
ถูกฟ้องร้องเป็นที่ประจักษ์ในชั้นศาล
(๖) ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งเลิ ก กิ จ การ และไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก แจ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งานของ
กรมบัญชีกลาง
ข้ อ ๔ กรณี ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๓(๑) หากมี ส านั ก งานตั้ ง อยู่ ใ นเขตส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) หรือเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือตามที่สานักงานกาหนด ให้ ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่มี
สิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสานักงานตามประกาศนี้ได้
หมวดที่ ๒
หลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๕ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ จะต้องนาส่งหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสานักงาน ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(๒) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่
ยื่นคาขอ
(๓) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสาเนารายการจดทะเบียน (หส.๒)
(ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ยื่นคาขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)
(๕) สาเนาใบรับรองมาตรฐานหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง (Certified
Body) ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ISO/IEC 29110, Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือตามที่
สานักงานกาหนด
(๖) กรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการตามข้ อ ๔ ต้ อ งน าส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองสถานที่ ตั้ ง โดย
ส านั กงานเขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือส าเนาบัตรส่ งเสริมการลงทุนโดยส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือตามที่สานักงานกาหนด

๓

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนกรอกคาขอตามข้อ ๗ (๑) และแนบไฟล์หลักฐาน
หรือเอกสารประกอบตามข้อ ๕ (๒) – (๖) ผ่านทางเว็บไซต์ http://tax200.depa.or.th หรือตามที่สานักงาน
กาหนดเพื่อให้ ส านั กงานตรวจสอบคุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ รวมทั้งตรวจสอบคาขอและ
รายการหลักฐานหรือเอกสารประกอบที่ยื่นพร้อมคาขอให้ถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ซึ่งหากเห็นว่าคาขอไม่
ถูกต้องหรือยังขาดหลักฐานหรือเอกสารใด ให้สานักงานแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบทันทีเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือยื่น
หลักฐานหรือเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้องโดยเร็ว
หมวดที่ ๓
การพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๗ เพื่อให้การพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สานักงานกาหนดให้มีคณะทางานพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๘ ให้คณะทางานตามข้อ ๗ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจ ารณากลั่ น กรองผู้ มีสิ ทธิได้รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่
สานักงานกาหนด
(๒) กาหนดวิธีการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ การใช้สิทธิประโยชน์ที่สอดคล้อง
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
หมวดที่ ๔
การประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๙ ส านั กงานจะทาการประกาศรายชื่ อผู้ ประกอบการที่ ไ ด้รั บ การขึ้ น ทะเบีย นผู้ ป ระกอบการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ http://tax200.depa.or.th หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่สานักงานกาหนด
โดยจะมีการปรับปรุงทะเบียนรายชื่อเพื่อประกาศเป็นประจาทุกเดือน
หมวดที่ ๕
การยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ ๑๐ การยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๓
(๒) สิ้นสุดอายุการรับรองมาตรฐานตามวันที่ที่กาหนดในรับรอง
(๓) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อันเป็นเท็จหรือกระทาการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๔

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการที่ถูกยกเลิ กหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ ประกอบการโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ ต ามข้ อ ๑๐ (๑) ให้ ยื่ น ขอขึ้นทะเบี ยนผู้ ประกอบการโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ใหม่ ได้ เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สานักงานยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เว้ น แต่ ก รณี สิ้ น สุ ด อายุ ก ารรั บ รองมาตรฐานตามข้ อ ๑๐ (๒) ให้ ยื่ น ขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ได้เมื่อได้รับการประเมินและผ่านการรับรองครั้งใหม่ หรือกรณีเป็นผู้มี
ลั กษณะต้องห้ ามตามข้อ ๓ (๕) ให้ ยื่ น ขอขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ได้เมื่อพ้น
จากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ (๕) แล้วแต่กรณี
หมวดที่ ๖
อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้ อ ๑๒ ส านั ก งานก าหนดเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์รายปีตามรอบระยะเวลาปฏิทิน ในอัตราปีละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
ที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ในกรณี ที่ ผู้ ป ระกอบการโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว
แต่ใบรั บ รองมาตรฐานสิ้ น สุ ดอายุ การรั บรองในระหว่างปี หากผู้ ประกอบการดาเนินการให้ ได้การรั บ รอง
มาตรฐานครั้งใหม่ทันในปีนั้น สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีใหม่อีก ทั้งนี้
ในช่วงระหว่างที่ใบรับรองมาตรฐานสิ้นสุดอายุการรับรอง ผู้ประกอบการดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในการ
เป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานได้
ข้อ ๑๓ เมื่อสานักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้สานักงานออกหลักฐานการรับเงินให้
ผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้หลักฐานการรับเงินให้เป็นไปตามแบบ
ที่สานักงานกาหนด
หมวดที่ ๗
การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาหรือ
ค่าใช้บ ริ การโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ให้ แก่ ผู้ ประกอบการที่ ได้ รับ การขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากสานักงาน สามารถขอใช้สิทธิประโยขน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานที่ได้มีการขาย
หรือรับจ้างทาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กออก
หลักฐานการรับเงิน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ) เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๑๔
๕

ในกรณีที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีการซื้อหรือจ้างทาหรือใช้บริการโปรแกรม
คอมพิว เตอร์ จ ากผู้ ป ระกอบการโปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากส านักงานผ่ านตั ว แทน
เพื่อขายหรือรับจ้างทาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ให้ตัวแทนดังกล่าวออกใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ
ในนามผู้ ป ระกอบการโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นจากส านั ก งานเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายตามข้อ ๑๔ ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐
แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
หมวดที่ ๘
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๗ ในกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาหรือบริการ
ซอฟต์แวร์ หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สานักงานกาหนด แต่ใบรับรองจะหมดอายุภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สามารถ
คงสภาพในการเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสานักงานได้
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และหากประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนในปีต่อไป ต้องดาเนินการเพื่อให้ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๘ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ให้เป็นอานาจในการพิจารณาของคณะทางาน
ข้อ ๒๐ ให้ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล มีหน้าที่กากับ
ดูแล ติดตามการดาเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และรายงานผลต่อผู้อานวยการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๖

