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วราภรณ์ สีดาสน์  นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ

สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า 
ส�าหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ 
จ้างท�า หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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รัฐบาลได ้มีการส ่งเสริมให ้ มีการน�าเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาประยุกต ์ ใช ้ ในธุรกิจ 
หรืออุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขัน 
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยการสนับสนุนให้มีการน�า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
ด�าเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ 
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Thailand 4.0) จึงได้มีมาตรการ

ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อ หรือค่าจ้างท�า หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้างท�า หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่นิติบุคคลซึ่งมีทุน 
ท่ีช�าระแล้วในวนัสดุท้ายของรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 

5 ล้านบาท 

และมีรายได้จากการขายสินค้าและการ 
ให้บรกิารในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวน 
ร้อยละ 100
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เป ็นการจ ่ายค ่าซื้อหรือค ่าจ ้างท�า
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืค่าใช้บรกิาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่รวมค่า 
บ�ารุงรกัษารายปี และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วข้อง
โดยตรงกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้แก่ ผู้ขาย ผู้รับจ้างท�า หรือผู้ให้บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ที่ ได ้รับการ 
ขึ้นทะเบียนจากส�านักงานส ่ ง เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ และ 
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้าง 
และพัฒนาขึ้นในประเทศไทย

ให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล 
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่าย
เป็นค่าซื้อหรือจ้างท�า หรือค่าใช้บริการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เป ็นจ�านวน 
ร้อยละ 100 ของรายจ่ายตามจ�านวน 
ที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีน�ามาหัก
ค ่าสึกหรอและค ่า เสื่ อมราคาของ
ทรัพย์สินได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2)  
แห่งประมวลรัษฎากร และต้องได้มา 
และอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานตามประสงค์ 
ภายในวันสิ้ นรอบระยะ เวลาบัญช ี
ทีม่กีารจ่ายค่าซ้ือหรอืค่าจ้างท�าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ไม่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น�าไปใช้
ในกิจการที่ได ้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสรมิ
การลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

โ ป รแกรมคอมพิ ว เ ตอ ร ์ ที่ บ ริ ษั ท 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ซื้อ จ้างท�า 
หรือใช้บริการ จะต้องไม่เป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ประเภทเดียวกันตาม
รายงานแสดงรายละเอียดประเภท 
และลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ทีไ่ด้ซือ้ จ้างท�า หรอืใช้บริการในรอบระยะ
เวลาบัญชีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เฉพาะ
ภายในรอบระยะเวลาบัญชี ท่ี เริ่มใน 
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560  
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้
สิ ทธิ ยก เว ้นภาษี เ งิ น ได ้นิ ติบุ คคล  
ต้องจัดท�ารายงานแสดงรายละเอียด
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สิทธิ
ยกเว้นน้ัน โดยต้องมรีายการและข้อความ
อย่างน้อยตามที่กรมสรรพากรก�าหนด 
และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้ง
เอกสารประกอบการลงรายการใน
รายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้
เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
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รายงานแสดงรายละเอียด

ประเภทและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สิทธิตามมาตรา ๔

แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ............................................................. เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี ..........................................

ล�าดับที่ ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เลือกได้มากกว่า ๑ หัวข้อ

ลักษณะการใช้งานของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์
หมายเหตุ

ERP (ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร)

CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)

POS (ระบบบริการ ณ จุดขาย)

MRP (ระบบบริหารจดัการและวางแผนการผลติ)

Account (ระบบบัญชี)

Personnel (ระบบบริหารงานบุคคล)

Logistics (ระบบบริหารการขนส่ง)

Inventory (ระบบบริหารงานคลังสินค้า)

อื่นๆ ระบุ.....

หมายเหตุ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ให้ระบชุือ่ ยีห้่อ รุน่ ขนาด หรอืคุณลกัษณะจ�าเพาะ (Specification) (ถ้ามี) ด้วย
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ที่มาข้อมูล : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dg321.pdf
   http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc647.pdf

ส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จะใช้สิทธิ
ลดหย ่อนนี้  ต ้องเลือกใช ้บริการกับ 
ผู ้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนจากส�านักงานส ่ ง เสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แล้ว ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน 
ผูป้ระกอบการโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ได้ที่ 
www.depa.or.th/tax200/companies
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