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การศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจรายย่อย 

ในการศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจรายย่อย  เป็นการศึกษาสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีที่เหมาะสมและสามารถส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยได้ ซึ่ง สสว. ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก ่การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

ได้แก่ อาศัยแบบส ารวจ (Questionnaire) ในลักษณะการส ารวจแบบเร่งด่วน (Quick Survey) ร่วมกับ

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สามารถสรุป

สาระส าคัญได้ดังนี้ 

สถานการณ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยเกือบทุกราย

ไม่ได้มีการจดจัดตั ้ง เป็นนิต ิบุคคลแต่อย่างใด  

โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่ งมีการ จด

ทะเบียนพาณิชย์ และยังไม่มีการเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา เนื่องจากรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

ยังไม่เกณฑ์เสียภาษี ในขณะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

รายย่อยที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่มีการเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นที่กฎหมายก าหนด 

การรับรู้และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใดๆ เกี่ยวกับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรให้แก่นิติบุคคล นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร มีทัศคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีอากร ท าให้ขาดความสนใจที่จะติดตาม

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่รับทราบว่ากรมสรรพากรมีการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีแก่นิติบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว 

เนื่องจากส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือและเพ่ือประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ

และการท าการตลาดเท่านั้น แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใดๆ 

จากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้สิทธิเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น  

โดยผู้ประกอบการจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาแต่อย่างใด 
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ที่มา: จากการส ารวจจากโครงการ SME Survey ปี 2564 ในประเด็นที่ 4

รูปแบบการด าเนินกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
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 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลจ านวนหนึ่งรายงานว่ามีการใช้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรก าหนด  โดยส่วนใหญ่คือการน าเอาค่าใช้จ่ายที่กรมสรรพากรก าหนด

ไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมอบหมายให้บุคลากรที่ดูแลด้านบัญชี

และการเงิน โดยเฉพาะเป็นผู้ด าเนินการเรื่องดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถระบุละเอียดของสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ที่มีการใช้สิทธิได้อย่างชัดเจน 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่มองว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ SME ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ยังไม่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริม SME ได้อย่างแท้จริง โดยมองว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้ไม่ได้ช่วยลดภาระ

และค่าใช้จ่ายได้มากพอเมื่อเปรียบเทียบกับภาระและค่าใช้จ่ายที่จะเพ่ิมขึ้นจากการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ท าให้ไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะท าให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

 ตัวอย่างเช่น การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีช่วงที่กว้างเกินไป ท าให้กิจการที่มีก าไรสุทธิ 

300,000 บาท และ 3,000,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตราเท่ากับคือ ร้อยละ 15 ซึ่งผู้ประกอบการมองว่าไม่เป็นธรรม 

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายหลายรายการที่กรมสรรพากรให้สิทธิแก่นิติบุคคลน าเอามาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า เป็นรายจ่าย

ที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับวิสาหกิจรายย่อยอย่างแท้จริง เช่น รายจ่ายจ้างผู้สูงอายุ รายจ่ายเพ่ือ Social Enterprise 

และรายจ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา ลักษณะดังกล่าวท าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่สามารถดึงดูดให้วิสาหกิจ

รายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยส่วนใหญ่มองว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ  SME เป็น

มาตรการที่จ าเป็นและจะช่วยลดภาระและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ SME ได้ แต่ต้องเป็นสิทธิประโยชน์ที่

ช่วยลดภาระและส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่เป็น

บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่มองว่าหากมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้แก่วิสาหกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา ก็จะช่วยลดภาระ

และช่วยส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจรายย่อยได้ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเหมาะสมและสามารถส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นนิติบุคคล 

ก าหนดให้มีช่วงเวลาปลอดภาษี (ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) ส าหรับวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลอย่างน้อยในช่วง 2 ปีแรก โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการ (นั่นคือ กรรมการบริษัท) ต้องยื่นแบบ

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ก่อนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานหลายประการ

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของนิติบุคคล ซึ่งมีข้อก าหนดและแนวปฏิบัติที่มากกว่ากรณีบุคคลธรรมดา 

ก าหนดช่วงอัตราภาษีเงินนิติบุคคลให้มีช่วงที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตั้งแต่ร้อยละ 5 ไปจนถึงอัตราสูงสุดร้อยละ 20 ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความเป็นธรรมให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็กที่มี

ก าไรสุทธิไม่มากนัก แต่เกินกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตัวอย่างเช่น 
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ก าไรสุทธิ (บาท) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 
ไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้น 

เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 5 
เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ร้อยละ 10 
เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท ร้อยละ 15 

เกิน 3,000,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 20 

อัตราภาษีข้างต้นจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่วิสาหกิจที่มีก าไรสุทธิเกินกว่า 300 ,000 บาท 

ให้สิทธิประโยชน์ในการน าเอาค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมศักยภาพและ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการอย่างแท้จริงมาหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2 เท่า 

โดยก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อ

การใช้สิทธิประโยชน์ในกรณี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนักบัญชีส าหรับการท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี ค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร/ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ค่าใช้จ่ายซื้อโปรแกรมบัญชี

ส าเร็จรูป และรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ SME จากสถาบันการเงินที่ภาครัฐก าหนด 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการน าเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาหักค่าใช้จ่ายได้

มากกว่า 2 เท่า (ปัจจุบันหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า) โดยเน้นไปที่การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านที่

จ าเป็นต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของกิจการ และสอดคล้องกับ New Normal ตัวอย่างเช่น การอบรมทักษะ

การท าการตลาดดิจิทัล ทักษะการจัดท าบัญชีและงบการเงิน ทักษะการท าธุรกิจออนไลน์  ทักษะการท า 

Business Data Analytics ทักษะด้านการเงินและการลงทุน ทักษะด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล  โดยต้องเป็น

หลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรองจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) 

ทั้งนี้เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝืมือแรงงาน 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเหมาะสมและสามารถส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 ให้สิทธิประโยชน์ในการน าเอาค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่ม

ศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการอย่างแท้จริงมาหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า โดยก าหนดเพดานค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้สิทธิได้ตามความเหมาะสม และให้สิทธิ

เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องและมีการยื่นแบบเสียภาษีอย่างถูกต้องภายใน

ก าหนดเวลาในปีที่ผ่านมาเท่านั้น ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมต่อการใช้สิทธิประโยชน์ในกรณีนี้ ได้แก่ 

ค่าใช้จ่ายค่าจ้างนักบัญชีส าหรับการท าบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ค่าใช้จ่ายผู้ตรวจสอบบัญชี 

ภาษีอากร/ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ค่าใช้จ่ายซื้อโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป และรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ SME 

จากสถาบันการเงินที่ภาครัฐก าหนด 
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 ให้สิทธิประโยชน์ในการน าเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาหักค่าใช้จ่ายได้ 1 เท่า 

โดยเน้นไปที่การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมขีดความสามารถของกิจการ  

และสอดคล้องกับ New Normal ตัวอย่างเช่น การอบรมทักษะการท าการตลาดดิจิทัล ทักษะการจัดท าบัญชี

และงบการเงิน ทักษะการท าธุรกิจออนไลน์ ทักษะการท า Business Data Analytics ทักษะด้านการเงิน

และการลงทุน ทักษะด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัล ทักษะด้านการท าบัญชีและงบการเงิน โดยต้องเป็นหลักสูตร

และสถาบันที่ได้รับการรับรองจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งนี้ ให้สิทธิ

เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง มีการยื่นแบบเสียภาษีอย่างถูกต้องภายในก าหนดเวลา

ในปีที่ผ่านมา และผู้อบรมต้องเป็นผู้ที่มีชื่อทะเบียนพาณิชย์เท่านั้น 

ข้อเสนอเชิงนโยบายผลักดันมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับวิสาหกิจรายย่อย 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต้องท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ

ผลักดันมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ตามที่น าเสนอ

ข้างต้นให้ได้รับการยอมรับจากกรมสรรพากร เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้จริง โดยมีภาระหน้าที่ดังนี้ 

1. รวมรวมและจัดท ารายงานการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความจ าเป็นในการปรับปรุง

และเพิ่มเติมมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ SME ทั้งกรณีที่เป็นนิติบุคคลและเป็นบุคคลธรรมดา 

บนพ้ืนฐานของปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ SME รวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รับในเชิงมหภาค เพ่ือน าเสนอมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ SME ข้างต้นต่อกรมสรรพากร 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดค่าใช้จ่ายส าหรับสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพ

และความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการอย่างแท้จริงซึ่งเหมาะสมที่จะให้สิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ทั้งกรณีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ในการใช้สิทธิ 

ทั้งกรณ ีSME ที่เป็นนิติบุคคลและ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดา เพ่ือน าเสนอต่อกรมสรรพากร 

3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและวิเคราะห์

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถของกิจการและสอดคล้องกับ New Normal 

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามทักษะที่ก าหนด ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานเพ่ือให้เป็นสถาบันฝึกอบรมพัฒนา

ทักษะฝีมือแรงงานตามหลักสูตรที่ก าหนด รวมทั้งท าการประเมินคุณภาพของสถาบันอบรมเพ่ือขึ้นทะเบียน

เป็นสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

4. ประสานความร่วมมือกับกรมสรรพากรในการผลักดันสิทธิประโยชน์ในการน าเอาค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามทักษะตามหลักสูตรและสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไปหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 2 เท่า กรณีนิติบุคคล
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และ 1 เท่า กรณีบุคคลธรรมดา ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ในการใช้สิทธิ ทั้งกรณี SME ที่เป็นนิติบุคคล

และ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดา เพ่ือน าเสนอต่อกรมสรรพากร 

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ 

รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีอากร 

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาษีอากรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง 

6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง

สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและสื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นพัฒนาสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสาร

ของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ รวมทั้งแผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสม 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. กรมสรรพากร ท าหน้าที่ประสานความร่วมมอืส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ในการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับ  SME ทั้งกรณี

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพ่ือผลักดันมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สอดคล้องพ้ืนฐานของ

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ SME ตลอดจนท าหน้าที่ให้ความรู้และสร้าง

ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีอากร จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาษีอากรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง 

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ท าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการวิเคราะห์และก าหนดค่าใช้จ่าย

ส าหรับสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันของ

กิจการซึ่งเหมาะสมที่จะให้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีได้ รวมทั้งร่วมพัฒนาหลักสู ตร

และจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถของกิจการ

และสอดคล้องกับ New Normal เพ่ือป็นสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสามารถใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษีได้ 

นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีอากร  

จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้แก่

ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
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วิสาหกิจรายย่อยให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง ในขณะที่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยังมีหน้าที่พัฒนา

สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นพัฒนา

สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ รวมทั้งแผยแพร่

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสม 

3. สถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเพิ่ม

ขีดความสามารถของกิจการและสอดคล้องกับ New Normal เช่น การตลาดดิจิทัล การท าธุรกิจ

ออนไลน์และ E-Commerce การพัฒนาสื่อดิจิทัล การเงินและการลงทุน การบัญชี ท าหน้าที่ประสาน

ความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการร่วมพัฒนา

หลักสูตรและจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่จ าเป็นส าหรับการเพ่ิมขีดความสามารถของ

กิจการและสอดคล้องกับ New Normal เพ่ือเป็นสถาบันอบรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสามารถใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายในการ

ค านวณภาษีได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับภาษีอากร จัดอบรมเพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาษีอากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจรายย่อย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง พัฒนาสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารที่

เป็นประโยชน์ โดยเน้นพัฒนาสื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของผู้ประกอบการ

กลุ่มต่างๆ รวมทั้งแผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ  

ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.) 

ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 


