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เกบ็ภาษีจากธรุกิจสินทรพัยดิ์จิตลั 

เพื่อควบคุมการลงทุนผ่านสกุลเงนิดจิติลั (ครปิโตเคอเรนซี)่ คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตักิารจดัเกบ็ภาษีจากธุรกจิสนิทรพัย์ดิ

จิตัลตามร่างพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสนิทรพัย์ดิจิตัล พร้อมกบัร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

รษัฎากรเรื่องการจดัเกบ็ภาษจีากเงนิดจิติลั สาระสาํคญัของกฎหมายเป็นการกาํหนดนิยามของสนิทรพัยด์จิติลั กาํหนดให้

ผูป้ระกอบการทัง้ทีเ่ป็นตวักลาง ศนูยก์ารซือ้ขาย นายหน้า ผูค้า้ เขา้มาจดทะเบยีนเพื่อยนืยนัตวัตนเพื่อไม่ใหเ้ปิดทางใหม้ี

การฟอกเงนิหรอืหลอกลวงประชาชน และเกบ็ภาษีจากเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนการลงทุนสนิทรพัยด์จิติลัโดยใหห้กั

ภาษี ณ ที่จ่าย 15% และให้นํามาคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย  รายละเอียดของกฎหมายจะนํามาให้

คณะรฐัมนตรพีจิารณาอกีต่อไป 

 

มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการพฒันาผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรฐั 

คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการร่างพระราชกฤษฎกีาฯ สาํหรบัมาตรการภาษเีพื่อสนบัสนุนการพฒันาผูม้บีตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัโดยสง่เสรมิใหม้กีารจา้งงานผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐั  โดยใหน้ายจา้งทีเ่ป็นบรษิทัฯ สามารถนํารายจ่ายค่าจา้งทีไ่ด้
จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัมาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธเิพื่อเสยีภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลไดเ้ป็น
จาํนวน 1.5 เท่าของค่าจา้งทีจ่่ายใหแ้ก่ลกูจา้งผูม้บีตัรสวสัดกิารแหง่รฐั เฉพาะในสว่นทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของจาํนวนลกูจา้ง
ในบรษิทั  ทัง้น้ีตอ้งไม่เป็นการจา้งในแต่ละเดอืนเกนิกว่า 15,000 บาท หรอืผุม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัทีม่เีงนิไดพ้งึประเมนิที่
ไม่เขา้ลกัษณะตามมาตรา 42 แห่งประมวลรษัฎากรเกนิกวา่ 100,000 บาท ในปีภาษทีีแ่ลว้มา  
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สทิธปิระโยชน์น้ีใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 แต่ไม่เกนิวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

เพื่อส่งเสรมิการใชธุ้รกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ไดม้พีระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่653 ออกมาเมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2561 และมผีล

บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 3 มีนาคม 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงินรางวลัที่ทางราชการจ่ายให้ตาม

โครงการใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิการใชธุ้รกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยผูม้เีงนิไดจ้ะต้องยอมใหห้กัภาษเีงนิได ้ณ ทจี่ายในอตัรา 

5% กจ็ะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนํามารวมคํานวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาตอนสิน้ปี ทัง้น้ีสาํหรบัเงนิไดท้ีไ่ดร้บัตัง้แต่วนัที ่1 

มถุินายน 2560 เป็นตน้ไป 

 

ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่640 กาํหนดใหบ้รษิทัหกัรายจ่ายไดส้องเท่าสาํหรบัการลงทุนในอุปกรณ์รบัชาํระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ไดม้ปีระกาศอธบิดกีรมสรรพากรฯ ฉบบัที ่317 ออกมาเมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธทิางภาษดีงัน้ี 

- ต้องเป็นการลงทุนระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 และเริ่มหกัค่าเสื่อมราคาในกําหนดเวลา

ดงักล่าว 

- ใชส้ทิธหิกัรายจ่ายตามจาํนวนทีจ่่ายจรงิในรอบบญัชทีีเ่ริม่ตน้หกัค่าเสือ่มราคา 

 

สําหรบัการหกัรายจ่ายได้สองเท่าสําหรบัค่าธรรมเนียมการรบัชําระเงนิด้วยบตัรเดบติผ่านอุปกรณ์การรบัชําระเงนิทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ประกาศอธบิดฯี ไดก้ําหนดหลกัเกณฑว์่าค่าธรรมเนียมทีจ่ะหกัรายจ่ายไดส้องเท่าหมายถงึค่าธรรมเนียม

ส่วนลดร้านค้า (Merchant Discount Rate) ที่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทจ่ายให้ผู้ให้บริการอุปกรณ์รับชําระเงินทาง

อเิลก็ทรอนิกสเ์น่ืองจากการรบัชําระเงนิด้วยบตัรเดบติผ่านอุปกรณ์รบัชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยต้องไม่เรยีกเกบ็

ค่าธรรมเนียมจากผูซ้ื่อสนิคา้หรอืบรกิาร 

 

 
หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร 

เงินได้ท่ีพนักงานได้รบัจากการเลิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัไดต้ัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีมาหลายปี ต่อมาไดย้กเลกิกองทุนเน่ืองจากปัญหาทางธุรกจิ เป็นเหตุใหพ้นักงานของ

บรษิทัสมาชกิสิน้สภาพจากกองทุน กองทุนไดจ้่ายเงนิคนืใหก้บัสมาชกิ พนักงานจะตอ้งคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา

อย่างไร 

 

กรมสรรพากรวนิิจฉัยว่ากรณีเลกิกองทุนสาํรองเลีย้งชพี เงนิทีพ่นักงานไดร้บัจากการเลกิกองทุนเป็นเงนิไดจ้ากการจ้าง

แรงงาน และไม่ถอืเป็นเงนิไดท้ีน่ายจา้งจ่ายใหค้รัง้เดยีวเพราะเหตุออกจากงาน เน่ืองจากพนักงานยงัไม่ไดอ้อกจากงาน 

พนกังานจงึตอ้งนําเงนิไดด้งักล่าวไปรวมกบัเงนิไดอ้ื่นเพื่อคาํนวณภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
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Southeast Asia Ltd combine their technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to 
companies in the region. 
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In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 
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