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มาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2565” หกัลดหย่อนภาษีสําหรบัการซ้ือสินค้าหรือ

บริการบางประเภท 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 379 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และ ประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 418 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 

กําหนดใหผู้ม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา แต่ไม่รวมถงึหา้งหุน้สว่นสามญั

หรอืคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล สามารถนําค่าซื้อสนิค้าหรอืค่าบรกิารที่ได้จ่าย

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ และมหีลกัฐานเป็นใบกํากบัภาษี

แบบเต็มรูป รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

(สนิคา้ OTOP) ทีล่งทะเบยีนไวก้บักรมการพฒันาชุมชน มาหกัเป็นค่าลดหย่อน

ในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจรงิในระหว่างวนัที่ 1 

มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่รวมกันทัง้หมดแล้วไม่เกิน 

30,000 บาท ทัง้น้ี การซื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคล

ธรรมดา ต้องเป็นการซื้อสนิค้าเพื่อใช้ในประเทศหรอืบรกิารเพื่อใช้ในประเทศ

เท่านัน้ และไม่รวมถงึค่าสนิคา้และบรกิารบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบยีร ์และไวน์ ค่า

ยาสบู ค่าน้ํามนั และก๊าซสาํหรบัเตมิยานพาหนะ ค่าบรกิารจดันําเทีย่ว ค่าทีพ่กัใน

โรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบีย้ประกนัวนิาศภยั เป็นตน้ 

 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ สาํหรบัรายจ่ายเพื่อการ

ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 417 ลงวันที่ 30 

ธนัวาคม 2564 กําหนดหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้ของ

https://www2.deloitte.com/th/en.html


บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการ

ใหบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชไีม่เกนิ 30 ลา้นบาท สําหรบัเงนิไดท้ี่ได้จ่ายเป็น

ค่าซื้อหรือค่าจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรม

คอมพวิเตอร ์ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31ธนัวาคม 2565 โดยใหห้กั

ค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้อกี 1 เท่า (รวมเป็นสองเท่า) ของจํานวนทีไ่ดจ่้ายจรงิแต่ไม่เกนิ 

100,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัช ีตามความในพระราชกฤษฎกีา ฉบบั

ที่ 725 ลงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยอาจสรุปหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการหกั

รายจ่ายไดด้งัน้ี  

(1) เป็นการจ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการ

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งไม่รวมค่าบํารุงรกัษารายปี และค่าใช้จ่ายที่ไม่

เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่ผูข้าย หรอืผูร้บัจา้ง

ทํา หรือผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก

สาํนกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั  

(2) เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการบรหิารจดัการธุรกิจด้านต่างๆ และ

เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีถู่กสรา้งและพฒันาขึน้ในประเทศไทย 

(3) โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อหรอืจา้งทํา ต้องนํามาหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อม

ราคาของทรพัยส์นิได ้ตามมาตรา 65 ทว ิ(2) แห่งประมวลรษัฎากร และตอ้ง

ไดม้าและอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านตามประสงค์ภายในวนัสิน้รอบระยะเวลา

บญัชทีีม่กีารจ่ายค่าซือ้หรอืค่าจา้งทาํ  

(4) โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลไดซ้ือ้ จา้งทํา หรอื

ใชบ้รกิารจะต้องไม่เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระเภทเดยีวกนัตามรายงาน

แสดงรายละเอยีดประเภทและลกัษณะของ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ได้ซื้อ 

จา้งทาํ หรอืใชบ้รกิารในรอบระยะเวลาบญัชกี่อนหน้านัน้ ทัง้น้ี เฉพาะภายใน

รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 แต่ไม่เกนิวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2565   

 

กาํหนดวิธีการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ (Country-by-

Country Report) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเวบ็ไซต์ (Website) 

ของกรมสรรพากร 

เมื่อวันที่  12 มกราคม 2565 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงนิได้ (ฉบบัที่ 419) ซึ่งมผีลใช้บงัคบัสําหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษเีงนิได ้(ฉบบัที ่408) ซึ่ง

ได้ระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ 

(Country-by-Country Report)  โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับใหม่น้ี

กําหนดให้บรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มหีน้าที่แจ้งข้อความตามรายงาน



ข้อมูลรายประเทศ แจ้งข้อความดงักล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง

เวบ็ไซต ์(Website) ของกรมสรรพากร โดยวธิกีารใดวธิกีารหน่ึง ดงัน้ี   

(1) เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลรายประเทศทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

www.rd.go.th โ ด ยต ร ง  โ ด ย ใ ช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้  ( Username) แ ล ะ รหัส ผ่ า น 

(Password) ที่ ได้ รับจากการลงทะ เบียนเข้า ใช้ ร ะบบดังกล่ าวของ

กรมสรรพากร  

(2) เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลรายประเทศทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

www.rd.go.th ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ทางเว็บไซต์ของ

กระทรวงการคลงั https://etax.mof.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ

รหสัผ่าน (Password) ที่ได้รบัจากการลงทะเบยีนเขา้ใช้ระบบบรกิาร Tax 

Single Sign On ของกระทรวงการคลงั   

โดยเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศ ซึ่งมผีลบงัคบั

ใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 โดยกําหนด

ระยะเวลาการแจง้ขอ้ความตามรายงานขอ้มูลรายประเทศ (Country-by-Country 

Report) ดงัต่อไปน้ี  

(1) สําหรบักรณีบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนิตบุิคคลลําดบัสูงสุดซึ่งมหีน้าที่ต้องแจง้

ข้อความตามรายงานข้อมูลรายประเทศ และตัวแทนของบริษัทหรือห้าง

หุน้ส่วนนิตบุิคคลลําดบัสูงสุดดงักล่าว กําหนดใหแ้จง้ขอ้ความภายในสบิสอง

เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ี  

(2) สําหรบักรณีบรษิทัหรอืหา้งหุ้นส่วนนิตบุิคคลที่กระทํากจิการในประเทศไทย 

(นอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1) ซึง่มหีน้าทีต่อ้งแจง้ขอ้ความตามรายงานขอ้มูล

รายประเทศ กําหนดใหแ้จง้ขอ้ความภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื

แจง้ความใหแ้จง้ขอ้ความจากเจา้พนกังานประเมนิ  

 

กาํหนดลกัษณะและเงื่อนไขค่าตอบแทนท่ีไม่ต้องนํามารวมคาํนวณมูลค่า

ของฐานภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรบัค่าไฟฟ้างวดเดือนเมษายน - มิถนุายน ปี 

2563 

เมื่อวันที่  10 มกราคม 2565 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที ่243) แกไ้ขเพิม่เตมิประกาศอธบิดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบบัที่ 40) ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนั

ประกาศเป็นต้นไป โดยกําหนดให้มูลค่าของค่าไฟฟ้าหรอืมูลค่าของส่วนลดของ

ค่าไฟฟ้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนพงึเรยีกเก็บจากหรอืได้ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้

ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศยั ซึ่งตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 5 (15) แอมแปร์ 

โดยได้ใช้ไฟฟ้าตามจํานวนหน่วยที่กําหนด ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 7 

เมษายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ถือเป็น

ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนํามาคํานวณรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม

มาตรา 79 (4) แห่งประมวลรษัฎากร ทัง้น้ี เฉพาะสําหรบัมูลค่าของค่าไฟฟ้าของ



รอบชําระค่าไฟฟ้าตัง้แต่เดอืนเมษายนถงึเดอืนมถิุนายน 2563 และมูลค่าส่วนลด

รอบชาํระค่าไฟฟ้าในเดอืนเมษายน 2563 
 

กําหนดวิธีการชําระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สาํหรบัตราสารอิเลก็ทรอนิกสบ์างลกัษณะ 

เมื่อวันที่  13 มกราคม 2565 อธิบดีกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดี

กรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 65) ลงวนัที่ 13 มกราคม 2565 

แก้ไขเพิม่เตมิประกาศอธบิดีกรมสรรพากร เกี่ยวกบัอากรแสตมป์ (ฉบบัที่ 60) 

โดยกําหนดเพิม่ประเภทของตราสารอเิลก็ทรอนิกส์ที่สามารถชําระอากรเป็นตวั

เงนิตามแบบขอเสยีอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิสาํหรบัตราสารอเิลก็ทรอนิกส ์(อ.ส.9) 

ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัตราสาร ไดแ้ก ่ 

- สญัญาเช่าทีด่นิ โรงเรอืน สิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่น หรอืแพ  

- โอนใบหุน้ ใบหุน้กู ้พนัธบตัร และใบรบัรองหน้ี 

- สญัญาเช่าซือ้ทรพัยส์นิ 

- กรมธรรมป์ระกนัภยั 

- ตัว๋แลกเงินหรือตราสารทํานองเดียวกับที่ใช้อย่างตัว๋แลกเงิน และตัว๋

สญัญาใชเ้งนิหรอืตราสารทาํนองเดยีวกบัทีใ่ชอ้ย่างตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  

- บลิออฟเลดงิ 

- ใบหุน้หรอืใบหุน้กู้ หรอืใบรบัรองหน้ีของบรษิทั สมาคม คณะบุคคล หรอื

องคก์ารใด ๆ และพนัธบตัรของรฐับาลใด ๆ ทีข่ายในประเทศไทย 

- เชค็ หรอืหนงัสอืคาํสัง่ใด ๆ ซึง่ใชแ้ทนเชค็ 

- ใบรบัฝากเงนิประเภทประจาํของธนาคาร โดยมดีอกเบีย้ 

- เลตเตอรอ์อฟเครดติ 

- เชค็สาํหรบัผูเ้ดนิทาง 

- ใบรบัของ 

- จาํนํา 

- ใบรบัของคลงัสนิคา้ 

- คาํสัง่ใหส้ง่มอบของ 

- สญัญาตวัแทน 

- หนงัสอืสญัญาหา้งหุน้สว่น 

- ใบรบั 

โดยประกาศดงักล่าวใหใ้ชบ้งัคบักบัตราสารทีไ่ดจ้ดัทําขึน้ตัง้แตว่นัที ่29 กนัยายน 

2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ผูม้หีน้าทีเ่สยีอากรยื่นคําขอเสยีอากรผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ตไดแ้ละตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนด 

 

 

 



สรรพากรออกคําแนะนําการจดัเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี 

2564 สาํหรบัเงินได้จากสินทรพัยดิ์จิทลั  

เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2565 กรมสรรพากรไดอ้อก “คาํแนะนําการจดัเกบ็ภาษเีงนิ

ไดบุ้คคลธรรมดา ครปิโทเคอรเ์รนซ ีโทเคนดจิทิลั” เพื่อใหค้าํแนะนําเบื้องตน้แก่ผู้

เสียภาษีเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 

90/91 ประจาํปี 2564 สาํหรบักรณีผูม้เีงนิไดจ้ากสนิทรพัยด์จิทิลั โดยสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี  

(1) บุคคลธรรมดาผูม้เีงนิไดจ้ากครปิโทเคอรเ์รนซ ีหรอืโทเคนดจิทิลั มหีน้าทีย่ื่น

แบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาประจําปี 2564 กรณีมเีงนิได้

จากการสนิทรพัยด์จิทิลั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1.1. กําไรจากการขายหรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซี / โทเคนดิจิทัล 

เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนนัน้ (ราคาขายหกัด้วย

ตน้ทุน) ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวล

รษัฎากร 

1.2. เงินได้จากขายคริปโทเคอร์เรนซี / โทเคนดิจิทัล ที่ได้จากการขุด 

(Mining) ถือเป็นเงนิได้พงึประเมนิตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล

รษัฎากร โดยเงนิได้ดงักล่าวสามารถนําหกัค่าใช้จ่ายจรงิ (ต้นทุนใน

การขดุ) ได ้ 

1.3. เงนิส่วนแบ่งกําไรหรอืผลประโยชน์อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัที่ได้จาก

การถอืครองโทเคนดิจิทลั เช่น ผลตอบแทนจาก yield farming หรอื 

staking ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิตามมาตรา 40 (4) (ซ) แห่งประมวล

รษัฎากร 

1.4. ผลตอบแทนจากการนําครปิโทเคอร์เรนซไีปหาประโยชน์ เช่น yield 

farming หรือ staking ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) 

แห่งประมวลรษัฎากร 

(2) ผูม้เีงนิไดส้ามารถคํานวณต้นทุนครปิโทเคอรเ์รนซ ี/ โทเคนดจิทิลัโดยใช้วธิี

ที่มาตรฐานการบัญชีรับรอง เช่น วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving 

Average Cost) หรอืวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) หรอืวธิกีารอื่นทีเ่หมาะสม

ได้ ทัง้น้ี หากได้เลือกวธิีใดในการคํานวณต้นทุนแล้วต้องใช้วธินีัน้ ในการ

คาํนวณตน้ทุนตลอดปีภาษ ีโดยสามารถเปลีย่นวธิคีาํนวณในปีถดัไปได ้ 

(3) กรณีมผีลขาดทุนเกดิขึ้นในปีเดยีวกนัสามารถนําผลขาดทุนดงักล่าวมาหกั

กลบกําไรในปีภาษีเดียวกันได้ ทัง้น้ี เฉพาะการซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขาย

สนิทรพัยด์จิทิลั (Exchange) ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ ก.ล.ต.เท่านัน้  
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Dbriefs 
A series of live, on-
demand and interactive 
webcasts focusing on 
topical tax issues for 
business executives.  

Power of With 
Focus on the power 
humans have with 
machines. 

Tax@hand 
Latest global and 
regional tax news, 
information, and 
resources. 
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