
 
 
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-------------------------------------------------- 
โดยที ่เป ็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการโปรแกร ม

คอมพิวเตอร์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก               

ที ่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู ้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานสามารถขอใช้          

สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่ประกาศกำหนดตาม   

มาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๒๕) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลว่าด้วยการเงินและ       
การบริหารกิจการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 

“สำนักงาน”  หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
“คณะทำงาน” หมายความว่า คณะทำงานพิจารณาการขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์” หมายความว่า โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงาน

ของเครื ่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ ที ่ใช้ในการบริหาร   
จัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในองค์กร โปรแกรมสมองกล    
ฝ ังตัวโปรแกรมด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมและหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม
และหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

“โปรแกรมที่ให้บริการในรูปแบบโปรแกรมบริการ” หมายความว่า โปรแกรมบริการ (Software as     

a Service: SaaS) ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้ตามความต้องการใช้งาน 

โดยทั่วไปโปรแกรมบริการนี้จะถูกจัดเก็บ อยู่บนเครื่องแม่ข่าย (Server) 
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ของผู ้ให้บริการที ่ผู ้ใช้บริการ สามารถเรียกใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต     

หรือเป็นโปรแกรม ที ่จะถูกดาวน์โหลดลงสู ่ต ัวเครื ่องของผู ้ใช้บริการ         

โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด เมื่อครบ

ระยะเวลาที่กำหนดก็จะไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อีกต่อไป 

“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำ

การใดๆ เกี่ยวกับงานประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 

โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือ      

งานอื่นใด ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ที่ตน   

ได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา รวมทั้ง

อนุญาตให้ผู้อ่ืนนำงานนั้นไปทำเช่นว่านั้นด้วย 

“ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายชื่อ

เป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือตามท่ีสำนักงานประกาศ 

“ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องและมีวัตถุประสงค์ 

ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ

ซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยการขาย การรับจ้างทำ

และการให้บริการ 

“ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ง     

มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ห้าล้านบาทถ้วน) และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบ

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็น

ผู้ที่สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 

“ตัวแทนเพื่อขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นตัวแทน

เพื่อขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการ โดยมีการจัดทำสัญญาการตั้งตัวแทน    

เป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 

“ทุน” หมายความว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือทุนชำระแล้วของบริษัท

มหาชนจำกัด หรือเงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสมาชิกนำมาลงหุ้นในห้างหุ้นส่วน

หรือนิติบุคคลนั้น 
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“นิติบุคคลสัญชาติไทย” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย มีสำนักงาน

ตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีหุ้นอันเป็นทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถือโดยบุคคล

ธรรมดาสัญชาติไทย 

 

หมวดที่ ๑ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๓ ผู ้ประกอบการที ่มีสิทธิขอขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสำนักงาน  

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ ในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้น      
อันเป็นทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(๒) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย  

(๓) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
(๔) ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาหรือบริการซอฟต์แวร์ เช่น 

ISO/IEC 29110, ISO/IEC 27001 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐาน
อ่ืนๆ ตามท่ีสำนักงานกำหนด โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ชื่อมาตรฐาน สิทธิการขึ้นทะเบียน 
Capability Maturity Model Integration (CMMI)  วันสิ้นสุดอายุใบรับรอง + ๓ ป ี
ISO/IEC 29110 Software, System and Service Life Cycle Management  วันสิ้นสุดอายุใบรับรอง + ๒ ป ี
ISO/IEC 27001 Information Security Management วันสิ้นสุดอายุใบรับรอง + ๑ ปี 

 
(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ  
(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง 
(๗) มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่

ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานฯ ดังนี้ 
(๑) ERP (ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร) 
(๒) CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) 
(๓) POS (ระบบบริการ ณ จุดขาย) 
(๔) MRP (ระบบบริหารจัดการและวางแผนการผลิต) 
(๕) Account (ระบบบัญชี) 
(๖) Personnel (ระบบบริหารงานบุคคล) 
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(๗) Logistics (ระบบบริหารการขนส่ง) 
(๘) Inventory (ระบบบริหารงานคลังสินค้า) 
(๙) AI Software (ระบบปัญญาประดิษฐ์) 
(๑๐) Data Analytics (วิเคราะห์ข้อมูล) 
(๑๑) e-Payment System (ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) 
(๑๒) Iot System (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) 
(๑๓) Smart Farm (บริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ) 
(๑๔) Service Management System (บริหารงานบริการ) 
(๑๕) ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ 

ซอฟต์แวร์ ประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีสำนักงานประกาศเพ่ิมเติม" 
ข้อ ๔ ตัวแทนเพื ่อขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการของ

ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้น      
อันเป็นทุนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(๒) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย  

(๓) จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ  
(๕) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง 
(๖) มีผลิตภัณฑ์ที่เกี ่ยวกับการพัฒนาหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  

อันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับการได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนกับสำนักงาน 
 

หมวดที่ ๒ 
หลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ จะต้องนำส่งหลักฐานหรือเอกสารประกอบให้แกส่ำนักงาน 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) คำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (แบบฟอร์มผ่าน www.depa.or.th)  
(๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ 
(๓) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. ๕) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจดทะเบียน  

(หส.๒) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที ่ยื ่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด  
แล้วแต่กรณี  

(๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภ.พ.๒๐)  

http://www.depa.or.th/
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(๕) สำเนาใบรับรองมาตรฐานหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง (Certified 
Body) ที ่ย ังไม่หมดอายุ เช่น ISO/IEC 29110, ISO/IEC 27001, Capability Maturity Model Integration 
(CMMI) หรือตามท่ีสำนักงานกำหนด  

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีตัวแทน

เพื ่อขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ที ่ต ้องการขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้ประกอบการ

คอมพิวเตอร์ตามข้อ ๔ จะต้องนำส่งหลักฐานหรือเอกสารประกอบให้แกส่ำนักงาน ดังต่อไปนี้ 

  (๑) สำเนาจดหมายรับรอง (Endorsement Letter) หรือสัญญาตัวแทนเพื่อขายหรือรับจ้าง
ทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ (Official Distributorship Agreement) โดยระบุ
รายละเอียดสินค้าและบริการที่ตัวแทนมีสิทธิ์ในการจำหน่าย 

 
หมวดที่ ๓ 

การพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๗ เพ่ือให้การพิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้สำนักงานกำหนดให้มีคณะทำงานพิจารณาการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๘ ให้คณะทำงานตามข้อ ๗ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) พิจารณากลั ่นกรองผู ้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์           
ที่สำนักงานกำหนด 

(๒) กำหนดวิธีการปฏิบัติงานการข้ึนทะเบียน การตรวจสอบ การใช้สิทธิประโยชน์ที่สอดคล้อง
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู้อำนวยการมอบหมาย 
 

หมวดที่ ๔ 
การประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๙ สำนักงานจะทำการประกาศรับสมัครและประกาศผลผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

ทางเว็บไซต์ www.depa.or.th หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด โดยจะมีการปรับปรุงทะเบียน
รายชื่อเพ่ือประกาศเป็นประจำทุกเดือน 

ระยะเวลาการรับสมัคร :  รอบท่ี ๑ ทุกวันที่ ๑ - ๑๒ ของเดือน 
   รอบท่ี ๒ ทุกวันที่ ๑๖-๒๗ ของเดือน 

การประกาศผล :   รอบท่ี ๑ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน 
    รอบท่ี ๒ ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน 
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หมวดที่ ๕ 
การยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๑๐ การยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื ่อออกจากทะเบียนผู ้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้น                
ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสำนักงาน โดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ และ ๔  
  (๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือกระทำการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

  (๓) เกิดข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปรากฏเหตุที่เข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือส่อไปในทางทุจริต ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ซื้อสินค้าและบริการ หรือสำนักงาน 

  (๔) ตัวแทนเพื ่อขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัน
ไม่ตรงตามรายละเอียดสินค้าและบริการที่ตัวแทนมีสิทธิ์ ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามหมวดที่ ๖  

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ใหม่ได้ โดย สำนักงานขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป เว้นแต่กรณีสิ ้นสุดอายุ        
การรับรองมาตรฐานตามข้อ ๓ (๔) ให้ยื ่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ได้       
เมื่อได้รับการประเมินและผ่านการรับรองครั้งใหม่ หรือกรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ยื่นขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคลตามข้อ ๓ และ ๔ แล้วแต่กรณี 

 
หมวดที่ ๖ 

การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำหรือ

ค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู ้ประกอบการที ่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากสำนักงาน สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานที่ได้มีการขาย
หรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กออก
หลักฐานการรับเงิน (เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) เพ่ือเป็นหลักฐานให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๑๒ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีการซื้อหรือจ้างทำหรือใช้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานผ่านตัวแทน          
เพ่ือขายหรือรับจ้างทำหรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ให้ตัวแทนดังกล่าวออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
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ในนามผู ้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที ่ได้รับการขึ ้นทะเบียนจากสำนักงานเพื ่อเป็นหลักฐานให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ ๑๒ 
 

หมวดที่ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีรายจ่ายตามข้อ ๑๒ ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด 

 
ทั้งนี้ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันที่ 
 
 
 

 (นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


		2022-05-10T20:03:13+0700
	TH
	ลงนามเอกสาร




