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ผู้มีเงินได้บางกรณีเท่านั้น

คานา
การประกอบธุรกิจและการลงทุน ในคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการทาธุรกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายและ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การทาความเข้าใจรูปแบบทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงประชาชน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และการท าให้ เ กิ ด การสื่ อ สารที่ ต รงกั น จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ กรมสรรพากรจึ ง ได้ ยึ ด แนวทาง “ท าให้ ชั ด ผ่ อ นปรน
มองอนาคต” คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทาให้ชัด โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุม
1. การจัดประเภทเงินได้ให้ชัดเจน โดยระบุประเภทเงินได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกาไร/
รายได้จากการโอน/ผลประโยชน์อื่นใดจากคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
2. การคานวณต้นทุนใช้วิธีมาตรฐานการบัญชีรับรอง โดยสามารถทาได้ 2 วิธี คือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน
(FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) โดยสามารถเปลี่ยนวิธีคานวณในปีถัดไปได้
3. การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มาเพื่อให้
ผู้เสียภาษีเกิดความเข้าใจและสามารถนาไปใช้เป็นคู่มือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา
ภ.ง.ด.90/91 เท่านั้น คู่มือนี้จึงมิได้ครอบคลุมประเด็นภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
ท้ า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจากทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ประกอบด้ ว ย
สมาคมสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ไทย สมาคมการค้ าผู้ ประกอบการธุ รกิ จสิ นทรั พย์ ดิ จิ ทั ลไทย สมาคมฟิ นเทคประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นักวิชาการ นักลงทุน ที่ร่วมเสนอแนวคิด หนทางแก้ไข ซึ่งเป็นข้อมูลสาคัญที่กรมสรรพากรนามาใช้ในการจัดทา
คู่มือฉบับนี้

กรมสรรพากร
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คุณควรอ่านคาแนะนาฉบับนี้ ถ้าคุณมี
1. การจาหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
2. การขุดคริปโทเคอร์เรนซี
3. การได้รับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
4. การได้รับคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลจากการให้ หรือได้รับเป็นรางวัล
5. ได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครอง
5.1 โทเคนดิจิทัล
5.2 คริปโทเคอร์เรนซี

นิยาม
“ คริ ป โทเคอร์ เ รนซี ” หมายความว่ า หน่ ว ยข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น บนระบบ
หรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า
บริ การ หรื อสิ ทธิอื่น ใด หรื อแลกเปลี่ ยนระหว่างสิ นทรัพย์ดิจิทัล และให้ ห มายความรวมถึง หน่ว ยข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
“โทเคนดิจิทัล” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบ หรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. กาหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ
2. กาหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
ข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายความรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
อ้างอิงตามพระราชกาหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

4

ภาษีสาหรรับคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล

จาหรน่าย จ่าย โอน
หรรือแลกเปลี่ยน
คริปโทเคอร์เรนซี/
โทเคนดิจิทัล
(หรน้า 6)

ขุด
คริปโทเคอร์เรนซี
(หรน้า 11)

ได้รับ
คริปโทเคอร์เรนซี
เป็นเงินเดือนหรรือ
ค่าจ้าง
(หรน้า 16)

ได้รับ
คริปโทเคอร์เรนซี/
โทเคนดิจิทัล
จากการใหร้ หรรือ
ได้รับเป็นรางวัล
(หรน้า 18)

ได้รับผลประโยชน์
หรรือผลตอบแทน
จากการถือครอง
5.1 โทเคนดิจิทัล
(หรน้า 20)
5.2 คริปโทเคอร์
เรนซี (หรน้า 21)
โทเคนดิจิทัล

ภาษี
ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 สาหรรับปีภาษีดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป
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คุณคานวณเงินได้เพื่อยื่นแบบฯ อย่างไร
1. การจาหรน่าย จ่าย โอน หรรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
 การจ าหน่ าย จ่ าย โอน หรื อแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี /โทเคนดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่น เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนถือเป็นเงินได้ มาตรา 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
 การคานวณต้นทุน คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล ประเภทเดียวกัน ให้ ใช้วิธีที่มาตรฐานการบัญชีรับรอง
เช่น วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average cost) และให้คานวณ
ต้นทุนแยกตามประเภทของเหรรียญ
 วิธีเข้าก่อนออกก่อน The first-in first-out (FIFO) คือ การคานวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
โดยคริ ปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิ ทัล ที่ซื้อมาก่อนจะขายออกไปก่อนตามลาดับ จึงเป็นผลให้รายการ
คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลที่เหลืออยู่ ณ วันสุดท้ายเป็นคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลที่ซื้อมา
ครั้งหลังสุด
 วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ The moving average cost คือ การคานวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี/
โทเคนดิจิทัล แต่ละประเภทจะกาหนดจากการถัวเฉลี่ยต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลประเภท
เดียวกัน ณ วันต้นปีกับต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลที่ซื้อมาในระหว่างปีซึ่งคานวณทุกครั้งที่
ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
 ผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีคานวณต้นทุนใดก็ได้ เมื่อเลือกวิธีการคานวณต้นทุนวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 ต้นทุนให้รวมถึงค่าซื้อ ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลและต้นทุนการได้มาซึ่งเงินได้ เช่น
ค่าธรรมเนียมการซื้อ ค่าธรรมเนียมการขาย และค่าโอน เป็นต้น
 การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล ทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา
หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มี ความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange
ที่จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 กรณีที่มีผลขาดทุน ไม่ว่าจะเกิดจากคริปโทเคอร์เรนซี / โทเคนดิจิทัล ประเภทใด ๆ ที่เกิดขึ้นในปีเดียวกัน
สามารถนามาหักกลบกับกาไรที่เกิดจากคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลประเภทใดก็ได้ ทั้งนี้เฉพาะธุรกรรมที่
กระทาผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หรลักทรัพย์และตลาดหรลักทรัพย์เท่านั้น
 มูล ค่า ต้น ทุน ของคริ ป โทเคอร์ เรนซี / โทเคนดิจิ ทัล ที่ค งเหลื อ ณ วัน สิ้ น ปี เป็ นการถือ คริ ปโทเคอร์เ รนซี /
โทเคนดิจิทัล ไว้โดยไม่มีการจาหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยน จึงยังไม่ถือว่ามีเงินได้พึงประเมินแต่อย่างใด
และให้ถือมูลค่านี้เป็นต้นทุนที่ต้องยกไปสาหรับปีภาษีถัดไปด้วย
 ในระหว่างปีภาษี หากผู้มีเงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ สามารถนาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมาใช้เป็นเครดิต
ภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ได้
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ตัวอย่างที่ 1 คานวณต้นทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อนในปีแรก และปีถัดมาเปลี่ยนเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ในปีภาษี 2564 นายเอ ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี 3 ครั้ง - วันที่ 3 ก.พ. 64 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 20 บาท
- วันที่ 5 มิ.ย. 64 ปริมาณ 5 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 8 บาท
- วันที่ 15 ต.ค. 64 ปริมาณ 15 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 9 บาท
และ ขายคริปโทเคอร์เรนซี 2 ครั้ง - วันที่ 10 ก.ค. 64 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 30 บาท
- วันที่ 16 พ.ย. 64 ปริมาณ 16 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 10 บาท
นายเอเลือกวิธีเข้าก่อนออกก่อน รายละเอียดดังนี้
วันเดือนปี
3 ก.พ. 64
5 มิ.ย. 64
10 ก.ค. 64
15 ต.ค. 64
16 พ.ย. 64

คงเหรลือ 31 ธ.ค. 64

ซื้อ
ขาย
ต้นทุน
ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน
10
20
200
5
8
40
10
30
300
10
20
200
15
9
135
16
10
160
5
8
40
11
9
99
139
4

9

กาไร/
ขาดทุน

กาไร 100
กาไร 21

36

นายเอ มีห น้าที่ น าเงิน ได้จานวน 121 บาท (100+21) ไปรวมคานวณเป็นเงิ นได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร และสาหรับยอดคงเหลือ ปริมาณ 4 เหรียญ
มูลค่าเหรียญละ 9 บาท ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีภาษี 2564
ในปีภาษี 2565 นายเอ ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี 1 ครั้ง - วันที่ 15 ม.ค. 65 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 16 บาท
นายเอ ขายคริปโทเคอร์เรนซี 1 ครั้ง - วันที่ 20 ม.ค. 65 ปริมาณ 12 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 17 บาท
นายเอเปลี่ยนวิธีคานวณต้นทุนจากวีธีเข้าก่อนออกก่อนมาเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ รายละเอียดดังนี้
วันเดือนปี

ซื้อ
ขาย
ต้นทุน
ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน
ยอดยกมา 1 ม.ค. 65
4
9
36
15 ม.ค. 65
10
16
160
20 ม.ค. 65
คงเหรลือ 31 ธ.ค. 65
2
14
28
หรมายเหรตุ 14* = [ (4 x 9) + (10 x 16) ]
(4 + 10)

12

17

204

12

14*

168

กาไร/
ขาดทุน

กาไร 36

นายเอ มีหน้าที่ นาเงินได้จานวน 36 บาท ไปรวมคานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากรและสาหรับยอดคงเหลือ ปริมาณ 2 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ
14 บาท ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีภาษี 2565
หรมายเหรตุ: ถ้าหรากมีคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลหรลายประเภท ใหร้คานวณต้นทุนแยกตามประเภทคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลนั้น ๆ
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ตัวอย่างที่ 2 คานวณต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 2 ปี
ในปีภาษี 2564 นายเอ ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี 3 ครั้ง - วันที่ 3 ก.พ. 64 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 20 บาท
- วันที่ 5 มิ.ย. 64 ปริมาณ 5 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 8 บาท
- วันที่ 15 ต.ค. 64 ปริมาณ 15 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 9 บาท
และ ขายคริปโทเคอร์เรนซี 2 ครั้ง - วันที่ 10 ก.ค. 64 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 30 บาท
- วันที่ 16 พ.ย. 64 ปริมาณ 16 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 10 บาท
นายเอเลือกวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่รายละเอียดดังนี้
วันเดือนปี
3 ก.พ. 64
5 มิ.ย. 64
10 ก.ค. 64
15 ต.ค. 64
16 พ.ย. 64

ซื้อ
ขาย
ต้นทุน
กาไร/
ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ขาดทุน
10
20
200
5
8
40
10
30
300
10
16**
160
กาไร 140
15
9
135
16
10
160
16 10.75*
172
ขาดทุน 12

คงเหรลือ 31 ธ.ค. 64
4
10.75
43
หรมายเหรตุ 16** = [ (10 x 20) + (5 x 8) ]
(10 + 5)

10.75* = [ (5 x 16) + (15 x 9) ]
(5 + 15)

นายเอ มีห น้ าที่ น าเงิน ได้จ านวน 128 บาท (140-12) ไปรวมคานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร และสาหรับยอดคงเหลือ ปริมาณ 4 เหรียญ
มูลค่าเหรียญละ 10.75 บาท ยังไม่ถือเป็นรายได้ของปีภาษี 2564
ในปีภาษี 2565 นายเอ ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี 1 ครั้ง - วันที่ 15 ม.ค. 65 ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 16 บาท
นายเอ ขายคริปโทเคอร์เรนซี 1 ครั้ง - วันที่ 20 ม.ค. 65 ปริมาณ 12 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 17 บาท
นายเอยังคงใช้วิธีคานวณต้นทุนด้วยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ รายละเอียดดังนี้
วันเดือนปี

ยอดยกมา 1 ม.ค. 65

ซื้อ
ปริมาณ มูลค่า
4

10.75

จานวน
เงิน
43

ขาย
ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ

15 ม.ค. 65
10
16
160
20 ม.ค. 65
12
คงเหรลือ 31 ธ.ค. 65
2
14.50
29
หรมายเหรตุ 14.50* = [ (4 x 10.75) + (10 x 16) ]
(4 + 10)

17

204

12

ต้นทุน
มูลค่า

14.50*

จานวน
เงิน

174

กาไร/
ขาดทุน

กาไร 30

นายเอ มีหน้าที่ นาเงินได้จานวน 30 บาท ไปรวมคานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
หรมายเหรตุ: ถ้าหรากมีคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลหรลายประเภท ใหร้คานวณต้นทุนแยกตามประเภทคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลนั้น ๆ
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 การคานวณกาไรหรือขาดทุน กรณีที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล แลกเปลี่ยนกับคริปโทเคอร์เรนซี/
โทเคนดิ จิ ทั ล ให้ ถื อ ว่ า ทั้ ง 2 ฝ่ า ยขายคริ ป โทเคอร์ เ รนซี / โทเคนดิ จิ ทั ล โดยต้ อ งวั ด มู ล ค่ า เป็ น สกุ ล เงิ น
(fiat money) ก่อน และถือว่ามูลค่าที่ขายคือมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลที่ได้รับ หากมีกาไรผู้ขาย
คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล ต้องนากาไรมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90

ตัวอย่างที่ 3 กรณีใช้คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล แลกเปลี่ยนกับคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล
ในปีภาษี 2564
นายเอ นาคริปโทเคอร์เรนซี X ปริมาณ 8 เหรียญ ซื้อมามูลค่าเหรียญละ 15 บาท แลกกับคริปโทเคอร์เรนซี Y
ปริมาณ 12 เหรียญ ของนายบี ที่ซื้อมาในมูลค่าเหรียญละ 9 บาท ณ วันที่แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี X มีมูลค่า
เหรียญละ 20 บาท และคริปโทเคอร์เรนซี Y มีมลู ค่าเหรียญละ 14 บาท คานวณกาไรหรือขาดทุน ดังนี้
ราคาทุน
ราคาแลกเปลี่ยน

นายเอ
8 x 15 = 120 บาท
12 x 14 = 168 บาท
กาไร 48 บาท (168 – 120)

นายบี
12 x 9 = 108 บาท
8 x 20 = 160 บาท
กาไร 52 บาท (160 – 108)

นายเอ มีห น้าที่ นากาไรจานวน 48 บาท ไปรวมคานวณเป็น เงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
นายบี มีหน้ าที่ น ากาไรจ านวน 52 บาท ไปรวมคานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (ผ่านอินเทอร์เน็ต) ให้แสดงเงินได้ในรายการ
รายได้จากการลงทุนประเภท ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล

 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้แสดงกาไรจากการจาหรน่าย จ่าย
โอน หรรือแลกเปลี่ยน คริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลในช่องเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) ประเภท อื่น ๆ
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2. การขุดคริปโทเคอร์เรนซี
 ณ วันทีไ่ ด้รับคริปโทเคอร์เรนซีจากการขุด ยังไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
 เมือ่ มีการจาหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดมาได้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นและสมควร แต่ผู้ขุดต้องเก็บ
เอกสารหรลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทาบัญชีต้นทุน เช่น ค่าซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างพนักงาน ค่านายหน้า
ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ที่เกิดขึ้นจริงในปีภาษี เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน
เช่น คอมพิวเตอร์ โดยทยอยหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รั ษฎากร ว่าด้ว ยการหั กค่าสึ กหรอ และค่ าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิ น (ฉบับที่ 145) ประกอบกั บพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8ทวิ สามารถดูตัวอย่างการพิจารณาตามข้อหารือภาษีอากร เลขที่หนังสือ กค
0706/47 ลงวันที่ 3 ม.ค.2551 ตามเอกสารแนบท้าย
 การคานวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีประเภทเดียวกัน ให้ ใช้วิธีที่มาตรฐานการบัญชีรับรอง เช่น วิธีเข้าก่อน
ออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average cost) และให้คานวณต้นทุนแยกตาม
ประเภทของเหรรียญ
 วิธีเข้าก่อนออกก่อน The first-in first-out (FIFO) คือ การคานวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี โดยคริปโทเคอร์เรน
ซีที่ได้รับจากการขุดก่อนจะขายออกไปก่อนตามลาดับ จึงเป็นผลให้รายการคริปโทเคอร์เรนซีที่เหลืออยู่
ณ วันสุดท้ายเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับจากการขุดมาครั้งหลังสุด
 วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ The moving average cost คือ การคานวณต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซี
แต่ ละประเภทจะก าหนดจากการถั วเฉลี่ ยต้ นทุ นของคริ ปโทเคอร์ เรนซี ประเภทเดี ยวกั น ณ วั น ต้ น ปี
กับต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับจากการขุดในระหว่างปี
 ผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีคานวณต้นทุนใดก็ได้ เมื่อเลือกวิธีการคานวณต้นทุนวิธีใดแล้วต้องใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ย
ในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มี ความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange ที่จัดทาขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

หมายเหตุ สาหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน 40(2) – (8) รวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างภาษีที่คานวณ
ด้วยวิธีเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน อ้างอิงตามมาตรา
48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
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ตัวอย่างที่ 4 กรณีการมีรายได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้จากการขุด คานวณต้นทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออก
ก่อนในปีแรก และปีถัดมาเปลี่ยนเป็นวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
ในปีภาษี 2564 นายเอ ลงทุนในเครื่องคอมพิวเตอร์ราคา 900,000 บาท ในเดือน ม.ค. ขุดคริ ปโทเคอร์เรนซี X ได้
ปริมาณ 60 เหรียญ ในเดือน มี.ค. นายเอ ขายคริปโทเคอร์เรนซี X ปริมาณ 40 เหรียญ ณ วันที่ขายคริปโทเคอร์เรนซี X
มีมูลค่าเหรียญละ 30,000 บาท โดยในปีภาษี 2564 นายเอ มีค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จานวน 80,000 บาท และค่าอินเทอร์เน็ต จานวน 30,000 บาท นายเอ คานวณต้นทุนด้วยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
คานวณกาไรหรือขาดทุน ดังนี้
เงินได้พึงประเมิน (รายได้)
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ (อายุ 3 ปี)
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าอินเทอร์เน็ต
ต้นทุนรวม 60 เหรียญ
ต้นทุนที่นามาใช้ในการคานวณเพื่อเสียภาษี 40 เหรียญ
คงเหลือ เงินได้สุทธิก่อนหักค่าลดหย่อน

จานวนเงิน
40 x 30,000 = 1,200,000 บาท
900,000 / 3 = 300,000 บาท
100,000 บาท
80,000 บาท
30,000 บาท
510,000 บาท
340,000 บาท (510,000 x 40 / 60)
860,000 บาท (1,200,000 – 340,000)

การคานวณภาษีที่ต้องเสีย
วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่า
อัตราก้าวหน้า ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน (รายได้)
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร
หัก ลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้
คงเหลือเงินได้สุทธิ
หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคานวณภาษี
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจานวน (ในอัตราก้าวหรน้า)

จานวนเงิน
1,200,000 บาท
340,000 บาท
60,000 บาท
800,000 บาท
150,000 บาท
650,000 บาท
75,000 บาท
(150,000 x 5%) + (200,000 x 10%) +
(250,000 x 15%) + (50,000 x 20%)
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วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจานวน (อัตราภาษีร้อยละ 0.5)

จานวนเงิน
1,200,000 บาท
6,000 บาท

ดังนั้น ในปีภาษี 2564 นายเอ ต้องเสียภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1 จานวน 75,000 บาท เนื่องจากภาษีที่คานวณตาม
วิธีที่ 1 สูงกว่าวิธีที่ 2 และนายเอ มีคริปโทเคอร์เรนซี X คงเหลือ จานวน 20 เหรียญ ในราคาต้นทุน 170,000 บาท
(510,000 – 340,000) ยกไปยังปีถัดไป
ต่อมาปีภาษี 2565 ในเดือน มี.ค. นายเอ ขุดคริปโทเคอร์เรนซี X ได้ปริมาณ 60 เหรียญ ในเดือน เม.ย. นายเอ
ขายคริปโทเคอร์เรนซี X ปริมาณ 30 เหรียญ ณ วันที่ขายคริปโทเคอร์เรนซี X มีมูลค่าเหรียญละ 20,000 บาท
โดยในปีภาษี 2565 นายเอ มีค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 50,000 บาท ค่าไฟฟ้า จานวน 60,000 บาท
และค่ าอิน เทอร์ เน็ต จานวน 20,000 บาท นายเอ คานวณต้นทุน ด้วยวิธี ต้น ทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ คานวณกาไร
หรือขาดทุน ดังนี้
เงินได้พึงประเมิน (รายได้)
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ (อายุ 3 ปี)
- ค่าซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าอินเทอร์เน็ต
ต้นทุนรวม 60 เหรียญ
ต้นทุนยกมาจากปีภาษี 2564 จานวน 20 เหรียญ
ต้นทุนต่อ 1 เหรียญ
ต้นทุนที่นามาใช้ในการคานวณเพื่อเสียภาษี 30 เหรียญ
คงเหลือ เงินได้สุทธิก่อนหักค่าลดหย่อน

จานวนเงิน
30 x 20,000 = 600,000 บาท
900,000 / 3 = 300,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
20,000 บาท
430,000 บาท
170,000 บาท
7,500 บาท [(170,000 + 430,000) / (20 + 60)]
225,000 บาท
375,000 บาท (600,000 – 225,000)
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การคานวณภาษีที่ต้องเสีย
วิธีที่ 1 เงินได้พึงประเมินหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่ าง ๆ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ หรือเรียกว่า
อัตราก้าวหน้า ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน (รายได้)
หัก ค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร
หัก ลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้
คงเหลือเงินได้สุทธิ
หัก เงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก (ได้รับยกเว้นภาษี)
คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องคานวณภาษี
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจานวน (ในอัตราก้าวหรน้า)

จานวนเงิน
600,000 บาท
225,000 บาท
60,000 บาท
315,000 บาท
150,000 บาท
165,000 บาท
9,000 บาท (150,000 x 5%) + (15,000x10%)

วิธีที่ 2 เงินได้พึงประเมินคูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 หรือเรียกว่า พันละห้า ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เงินได้พึงประเมิน
คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียจานวน (อัตราภาษีร้อยละ 0.5)

จานวนเงิน
600,000 บาท
3,000 บาท

ในปีภาษี 2565 จากการคานวณ ตามวิธีที่ 2 ภาษีที่ต้องเสียไม่เกินกว่า 5,000 บาท จึงไม่มีภาษีที่ต้องชาระตามวิธีที่ 2
ดังนั้ น นายเอ จึ งต้องเสี ยภาษีที่คานวณได้ตามวิธีที่ 1 จานวน 9,000 บาท และมีคริปโทเคอร์เรนซี X คงเหลื อ
จานวน 50 เหรียญ ในราคาต้นทุนเหรียญละ 7,500 บาท ยกไปเป็นต้นทุนยังปีภาษีถัดไป
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (ผ่านอินเทอร์เน็ต) ให้แสดงรายได้จากการ
ขายคริ ป โทเคอร์ เ รนซี ที่ ขุ ด ได้ ใ นรายการรายได้จ ากทรั พ ย์ สิ น การทาธุ ร กิ จ ประเภทเงิน ได้ จ ากธุ ร กิ จ
การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง และเงินได้อื่น ๆ (มาตรา 40(8)) > ประเภทธุรกิจ :
เงินได้อื่น ๆ > โปรดระบุ : รายได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดได้

 กรณียื่ นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้ แสดงรายได้ จากการขาย
คริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดได้ในช่องเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ประเภท อื่น ๆ
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ประเภท เงินได้พึงประเมิน

3. ได้รับคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินเดือนหรรือค่าจ้าง
พนั ก งานได้ รั บ เงิ น เดื อ น
เ ป็ น ค ริ ป โ ท เ ค อ ร์ เ ร น ซี
ถื อ เป็ น เงิ น ได้ เ นื่ อ งจาก
การจ้ า งแรงงาน ถื อ เป็ น
ผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ประเภท 40(1)

ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างเป็นคริปโทเคอร์เรนซี
ถือ เป็ น เงิ นได้ จ ากการรั บ ทางานใหร้ นั้ น
ไม่ว่าหน้าที่ หรือตาแหน่ งงาน หรืองาน
ที่ รั บ ท าให้ นั้ น จะเป็ น การประจ าหรื อ
ชั่วคราว ผู้มีเงินได้กรณีนี้ ถือเป็นผู้ได้รับ
เงินได้พึงประเมินประเภท 40(2)

หากได้ รั บ เงิ น เดื อ น ซึ่ ง เป็ น เงิ น ได้
พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา 40(1) และ
ได้รับค่าจ้าง ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(2) จากนายจ้า งราย
เดียวกันด้วยแล้ว ผู้มีเงินได้จะต้องรวม
แสดงเป็นเงินได้ประเภท 40(1)

 การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา หรือ ราคาถัวเฉลี่ย
ในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange ที่จัดทาขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้เลือกใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 กรณีได้รับเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง เมื่อนามูลค่าที่ได้รับไปเสียภาษีแล้ว จะสามารถ
นามาใช้เป็นต้นทุนในการคานวณภาษีเมื่อจาหน่ายออกไปจริงได้
 ในระหว่างปีภาษี หากผู้มี เงินได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ สามารถนาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมาใช้เป็นเครดิต
ภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ได้
 กรณียื่ นแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 (ผ่ านอิ นเทอร์เน็ต) ให้ แสดงรายได้
จากเงินเดือนตามสัญญาจ้างแรงงาน (มาตรา 40(1)) หรรือรายได้จากรับจ้างทั่วไป (มาตรา 40(2))
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 (กระดาษ) ให้แสดงเงินได้พึงประเมิน ตาม

มาตรา 40(1)

 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้แสดงเงินได้พึงประเมิน ตาม
มาตรา 40(2)
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4. ได้รับคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลจากการใหร้ หรรือได้รับเป็นรางวัล
 ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม
การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
 ตัวอย่างเช่นได้รับแจกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับเป็นรางวัลส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา
หรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มีความน่ าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange
ที่จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใหร้เลือกใช้
วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 กรณีได้รับเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลมา เมื่อนามูลค่าที่ได้รับไปเสียภาษีแล้ว จะสามารถนามาใช้
เป็นต้นทุนในการคานวณภาษีเมื่อจาหน่ายออกไปจริงได้
 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (ผ่านอินเทอร์เน็ต) ให้แสดงรายการรายได้
จากทรัพย์สิน การทาธุรกิจ ประเภทเงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
และเงินได้อื่น ๆ (มาตรา 40(8)) > ประเภทธุรกิจ : เงินได้อื่น ๆ > โปรดระบุ : ได้รับคริปโทเคอร์เรนซี/
โทเคนดิจิทัลจากการให้ หรือได้รับเป็นรางวัล
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) ประเภท อื่น ๆ

หมายเหตุ สาหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน 40(2) – (8) รวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ภาษีที่คานวณด้วยวิธีเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้
พึงประเมิน อ้างอิงตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
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5. ได้รับผลประโยชน์หรรือผลตอบแทนจากการถือครอง
5.1 โทเคนดิจิทัล
 ตัวอย่างเช่น Yield farming หรือ Staking เป็นต้น
 ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร เงินส่วนแบ่งกาไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะ
เดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล
 การวัดมูลค่าโทเคนดิจิทัลทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ย
ในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange ที่จัดทาขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้เลือกใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 กรณีได้รั บโทเคนดิจิทัลและนามูลค่าโทเคนดิจิทัลที่ได้รับไปเสียภาษีแล้ว จะสามารถนามาใช้เป็นต้นทุน
ในการคานวณภาษีเมื่อจาหน่ายออกไปได้
 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (ผ่านอินเทอร์เน็ต) ให้แสดงผลประโยชน์
หรื อผลตอบแทนในรายการรายได้ จากการลงทุนประเภท เงินส่ วนแบ่ งของก าไร หรื อผลประโยชน์ อื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(4) ประเภท อื่น ๆ

5.2 คริปโทเคอร์เรนซี
 ตัวอย่างเช่น Yield farming หรือ Staking เป็นต้น
 ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครองคริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวล
รัษฎากร เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) แล้ว
 การวัดมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีทั้งการคานวณต้นทุนและรายได้ ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ย
ในวันที่ได้มา ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่มี ความน่าเชื่อถือ เช่น ราคาที่ประกาศโดย Exchange ที่จัดทาขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และใหร้เลือกใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี
 กรณีได้รับคริปโทเคอร์เรนซีและนามูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับไปเสียภาษีแล้ว จะสามารถนามาใช้เป็น
ต้นทุนในการคานวณภาษีเมื่อจาหน่ายออกไปได้
 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (กระดาษ) ให้แสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) ประเภท อื่น ๆ
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 กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 (ผ่านอินเทอร์เน็ต) ให้แสดงรายการรายได้
จากทรัพย์สิน การทาธุรกิจ ประเภทเงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง
และเงินได้อื่น ๆ (มาตรา 40(8)) > ประเภทธุรกิจ : เงินได้อื่น ๆ > โปรดระบุ : ผลตอบแทนจากการนา
คริปโทเคอร์เรนซีไปแสวงหาประโยชน์

หมายเหตุ สาหรับผู้มีเงินได้พึงประเมิน 40(2) – (8) รวมกันตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป ให้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง
ภาษีที่คานวณด้วยวิธีเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอด
เงินได้พึงประเมิน อ้างอิงตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร
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ตัวอย่างที่ 5
ในปีภาษี 2564 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 นายเอ ซื้อคริปโทเคอร์เรนซี ปริมาณ 10 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ 20 บาท
และนาไป Staking ได้รับผลตอบแทนเป็นคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 ปริมาณ 2 เหรียญ มูลค่าเหรียญละ
10 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 64 ได้รับคริปโทเคอร์เรนซี ปริมาณ 3 เหรียญ จากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ได้รับ
คริปโทเคอร์เรนซี มีมูลค่าเหรียญละ 8 บาท เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 ขายคริปโทเคอร์เรนซีให้แก่นายบี ปริมาณ 15 เหรียญ
มูลค่าเหรียญละ 20 บาท ใช้วิธีการคานวณต้นทุนแบบอัตราถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ คานวณเงินได้พึงประเมิน ดังนี้
วันเดือนปี

ซื้อ/ตอบแทน/รางวัล
ขาย
ต้นทุน
กาไร/
ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ปริมาณ มูลค่า จานวนเงิน ขาดทุน
10 ม.ค. 64
10
20
200
30 มิ.ย. 64
2
10
20
รายได้ 20
15 ส.ค. 64
3
8
24
รายได้ 24
1 ต.ค. 64
15
20
300
15 16.27*
244
กาไร 56
หรมายเหรตุ 16.27* = (10 x 20) + (2 x 10) + (3 x 8)
(10 + 2 + 3)

สรุปนายเอ มีเงินได้พึงประเมิน ดังนี้
วันที่ 30 มิ.ย. 64 ได้ผลตอบแทนจากการนาคริปโทเคอร์เรนซีไป Staking จานวน 20 บาท
วันที่ 15 ส.ค. 64 ได้รับคริปโทเคอร์เรนซีจากการให้ จานวน 24 บาท
วันที่ 1 ต.ค. 64 ได้รับกาไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี จานวน 56 บาท
ดังนั้น นายเอ มีหน้าที่ นาเงินได้ จานวน 100 บาท ไปรวมคานวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ง.ด.90 ประเภทเงินได้ 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จานวน 56 บาท และประเภทเงินได้ 40(8) แห่งประมวล
รัษฎากร จานวน 44 บาท
หรมายเหรตุ: ถ้าหรากมีคริปโทเคอร์เรนซีหรลายประเภท ใหร้คานวณต้นทุนแยกตามประเภทคริปโทเคอร์เรนซีนั้น ๆ
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เอกสารแนบ
เลขที่หรนังสือ:
วันที่:
เรื่อง:
ข้อกฎหรมาย:
ข้อหรารือ

กค 0706/47
3 มกราคม 2551
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็นและสมควร
มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
คณะบุคคล ศ. จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 ดาเนินกิจการให้บริการรับทาบัญชี
วางระบบบั ญ ชี และรั บ จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ทุ ก ชนิ ด โดยนางสาว น. และนาย พ.
ทั้งนี้ นางสาว น. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนคณะบุคคลในการดาเนินธุรกิจ โดยบุคคล
ทั้ ง สองตกลงร่ ว มลงทุ น กั น ด้ ว ยเงิ น สด โดยสั ญ ญาจั ด ตั้ ง คณะบุ ค คลฯ นางสาว น.
ลงทุนจานวน 400,000 บาท และนาย พ. ลงทุนจานวน 100,000 บาท ต่อมาวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2548 ที่ประชุมคณะบุคคลได้มีมติให้นางสาว น. นารถยนต์มาใช้ในกิจการ
แทนการลงทุน ด้ว ยเงิน สด เนื่องจากการดาเนินกิจการที่ผ่านมามีความจาเป็นต้องใช้
ยานพาหนะในการติดต่อรับงาน และรับส่งเอกสารจานวนมาก โดยในขณะนั้นรถยนต์
คันดังกล่าวมีราคาตลาด 400,000 บาท (ประเมินโดยผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง) มีชื่อ
ของนางสาว น. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ได้จดทะเบียนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2543 ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2549 นางสาว น. โดยความเห็นชอบของนาย พ.
ได้นารถยนต์คันดังกล่าว ไปติดตั้งถังเชื้อเพลิงระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ทั้งนี้ เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเนื่องจากค่าน้ามันเชื้อเพลิง ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
จึงขอทราบว่า
1. ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคณะบุคคลฯ นั้น
คณะบุ คคลฯ มี สิ ทธิ หั กค่ าใช้ จ่ ายตาม ความจ าเป็ นและสมควร ตามมาตรา 8 ทวิ
แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนด ค่าใช้จ่า ย
ที่ยอมให้หักจากเงินได้ พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 และคณะบุคคลฯ มีสิทธิ
คานวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการคานวณ
เงินได้สุทธิได้ ตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
(ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม ใช่หรือไม่
2. เนื่องจากถังเชื้อเพลิงระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปใน
รถยนต์คันดังกล่าว เป็นรายจ่ายอันมีลักษณะ เป็นการลงทุน ต้องห้ามไม่ให้นามาหักเป็น
รายจ่ายในการคานวณเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
คณะบุคคลฯ มีสิทธินาต้นทุนการติดตั้งระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติมาคานวณหักค่าสึกหรอ
และค่า เสื่ อมราคาเป็ น รายจ่า ยในการคานวณเงิ นได้สุ ทธิ ตามมาตรา 65 ทวิ (2)
แห่ งประมวลรั ษฎากร ประกอบกั บพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ ที่ 145) พ.ศ. 2527
โดยอนุโลม ใช่หรือไม่
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แนววินิจฉัย

เลขตู้:

3. คณะบุคคลฯ มีสิทธินาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
รถยนต์คันดังกล่าว เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ค่าน้ามัน เครื่อง ค่าอะไหล่และค่าแรง เป็นต้น มาคานวณหักเป็นรายจ่ายเพื่อคานวณ
เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)
แห่งประมวลรัษฎากรโดยอนุโลม ใช่หรือไม่
1. กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคณะบุคคลฯ
มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น และสมควรตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้
พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 ซึ่งให้นามาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม
2. กรณีนาง น. ซึ่งเป็นบุคคลในคณะบุค คลฯได้นารถยนต์ของตนเองมาใช้ใน
กิจการเพื่อความสะดวกในการดาเนินงาน ของคณะบุคคลฯ และได้นารถยนต์ดังกล่าวไป
ติ ด ตั้ ง ถั ง น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ระบบเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ (NGV)แทนการลงทุ น ด้ ว ยเงิ น สด
หากกรรมสิทธิ์ในรถยนต์และถังน้ามันเชื้อเพลิงระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) ไม่ใช่เป็น
กรรมสิทธิ์ของคณะบุคคลฯ คณะบุคคลฯ ย่อมไม่มีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
ของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ ตาม มาตรา 65 ทวิ (2)
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร เนื่ อ งจากรายจ่ า ยอั น มี ลั ก ษณะเป็ น การลงทุ น ที่ จ ะน ามาหั ก
ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา จะต้ องมีลั กษณะเป็นทุนรอนกล่าวคือเป็นทรัพย์สินของ
คณะบุคคลฯ
3. กรณีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ดังกล่าว เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าแก๊ส
ธรรมชาติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษา ค่ า น้ ามั น เครื่ อ ง ค่ า อะไหล่ แ ละค่ า แรง
หากคณะบุคคลฯ สามารถพิสูจน์ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายเพื่อหา
กาไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะคณะบุคคลฯ มีสิทธินาไปถือเป็นรายจ่ายในการคานวณ
เงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)
แห่งประมวลรัษฎากร
70/35553
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คาถามที่พบบ่อย
คาถามที่ 1 ที่มาของภาษีคริปโทเคอร์เรนซี และทาไมกรมสรรพากรต้องเก็บภาษี
คาตอบ เดิมเงินได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวล
รัษฎากรอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้มีกาไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซี จึงมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
อย่างไรก็ดี พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายปี
2561 เป็นเพียงการจัดประเภทเงินได้ใหม่ จากเดิมเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ไปเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) เพื่อให้สะท้อนลักษณะของเงินได้ เนื่องจากเงินได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซี
มี ลั ก ษณะเป็ น เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงทุ น ภายหลั ง จากออกพ.ร.ก.ฉบั บ ดั ง กล่ า ว กรมสรรพากรก็ ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ ประเด็น นี้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ เสียภาษีไม่ได้รับโทษในภายหลังอันเนื่องจากการไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษีอย่างถูกต้อง
คาถามที่ 2 กรมสรรพากรมีวิธีการจัดประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร
คาตอบ โดยอ้างอิงตามคู่มือสินทรัพย์ดิจิทัลสาหรับผู้ลงทุน ที่เผยแพร่โดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั กทรั พย์และตลาดหลั กทรั พ ย์ (https://www.sec.or.th/TH/Documents/DigitalAsset/DigitalAsset
Investment-Guide.pdf) ดังนี้
- คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือสิทธิอื่นใด โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ย อมรับ ปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ใช่เงินที่ธนาคารกลางใดในโลกรับรองว่า
สามารถใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย (legal tender) คริปโทเคอร์เรนซีที่รู้จักกันแพร่หลาย เช่น Bitcoin
Ethereum
- โทเคนดิจิทัล (Digital Token) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกาหนดสิทธิของบุคคลในส่วน
แบ่งรายได้หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือสิทธิอื่น ๆ (utility token) ตามที่ได้ตกลงกับผู้ออก
โทเคน ซึ่งอาจเสนอขายโทเคนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO)
การระดมทุนแบบ ICO (Initial Coin Offering) คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยบริษัทจะเสนอและ กาหนดขายโทเคนที่กาหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ผู้ลงทุน เช่น ส่วนแบ่งกาไรจากโครงการ หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือ บริการที่เฉพาะเจาะจงและ
กาหนดให้ผู้ล งทุนที่ต้องการจะร่วมลงทุนสามารถเข้าร่วมได้โดยการนาคริปโทฯ หรือเงิน มาแลกโทเคน
ที่บริษัทออก โดยมีการกาหนดและบังคับสิทธิที่จะได้รับด้วย smart contract บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ICO
อาจไม่ใช่หุ้นและไม่ใช่หนี้ แม้ ICO จะมีชื่อคล้ายกับ IPO (Initial Public Offering – การออกและเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชน) แต่ก็อาจมีสาระสาคัญที่แตกต่างกันมาก ผู้ถือโทเคนจากการลงทุนใน ICO อาจไม่ได้เป็น
เจ้าของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้น IPO และอาจไม่ได้มีฐานะเป็น เจ้าหนี้ของบริษัท อาจไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของ
บริษัทกรณีเลิกกิจการหรือล้มละลาย แต่ผู้ถือโทเคนจะมีสิทธิตามที่ระบุในเอกสารประกอบการเสนอขาย
(white paper)
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คาถามที่ 3 ใครมีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี
คาตอบ ผู้มีเงินได้ ดังนี้
1. เงินได้จากการโอนหรือขายคริปโทเคอร์เรนซี เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
2. เงินได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซี ที่ได้จากการขุด
3. เงินได้จากผลตอบแทนใด ๆ จากการนาคริปโทเคอร์เรนซี ไปหาประโยชน์
คาถามที่ 4 เงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
คาตอบ - เงิน ได้จากการขายคริป โทเคอร์เรนซี ที่ได้มาจากการขุดคริปโทเคอร์เรนซี นั้น ถือเป็นเงินได้
พึง ประเมิ น ตามมาตรา 40 (8) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร โดยเงิน ได้ดั ง กล่ า วสามารถน าหั ก ค่า ใช้จ่ า ยจริ ง
(ต้นทุนในการขุด) ได้
- กาไรจากการขายหรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซี เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนนั้น(ราคาขาย
หักด้วยต้นทุน) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
- ผลตอบแทนจากการนาคริปโทเคอร์เ รนซีไปหาประโยชน์นั้น ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)
แห่งประมวลรัษฎากร
คาถามที่ 5 การคานวณต้นทุนของ คริปโทเคอร์เรนซี จะคานวณอย่างไร
คาตอบ สามารถคานวณต้นทุนโดยอาจใช้เป็นต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average cost) หรือวิธี
เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ หากได้เลือกวิธีใดในการคานวณต้นทุนแล้ว
ต้องใช้วิธีนั้น ในการคานวณต้นทุนตลอดปีภาษี
คาถามที่ 6 หากต้องการเปลี่ยนวิธี การคานวณต้นทุนของคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล ต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมายหรือไม่
คาตอบ หากต้องการเปลี่ ยนวิธีคานวณต้นทุน ในปีถัดไป นักลงทุนสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนวิธีการคานวณต้นทุนไปยังอธิบดีกรมสรรพากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรมอบหมาย
ค าถามที่ 7 การเก็ บ ภาษี จ ากมู ล ค่ า คริ ป โทเคอร์ เ รนซี ห รื อ โทเคนดิ จิ ทั ล ที่ ถื อ อยู่ หรื อ ต้ อ งเปลี่ ย นเป็ น
เงินบาทก่อน หรือไม่
คาตอบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น เก็บจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคน
ดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ดังนั้น หากเป็นถือคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล
ไว้โดยไม่มีการโอนยังไม่ถือว่ามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
สาหรั บ การแลกเปลี่ย น คริป โทเคอร์ เรนซี เป็นเงินบาท นั้น หากมีเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ถือเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร (ตัวอย่าง : นาเงินบาทจานวน 100 บาท ไปซื้อ
คริปโทเคอร์เรนซี ได้ 1 เหรียญ ต่อมานาเหรียญดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินบาทได้ 150 บาท ถือเป็น
เงินได้เกินกว่าส่วนที่ลงทุน 50 บาท)
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คาถามที่ 8 การนา คริปโทเคอร์เรนซี สกุลหนึ่งไปแลกเปลี่ยนเป็น คริปโทเคอร์เรนซี อีกสกุลหนึ่ง ถือ ว่า
มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่
คาตอบ - การแลกเปลี่ยน คริปโทเคอร์เรนซี สกุลหนึ่งไปแลกเปลี่ยนเป็น คริปโทเคอร์เรนซี อีกสกุลหนึ่งนั้น
ถือเป็นการโอนคริปโทเคอร์เรนซี ตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
- หากการนา คริปโทเคอร์เรนซี มาแลกเปลี่ยนเป็น คริปโทเคอร์เรนซี อีกสกุลหนึ่ง มีเงินได้เกินกว่า ที่ลงทุน
ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
- ตัวอย่าง: นาย ก. ซื้อเหรียญ A มาในราคา 100 บาท และนาย ข. ซื้อเหรียญ B ราคา 50 บาท ต่อมาทั้งคู่
นาเหรียญมาแลกเปลี่ยนกัน ณ วันที่แลกเหรียญ A และเหรียญ B ในราคา 150 บาท ถือว่า
1. นาย ก. มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จากส่วนที่เกินกว่าส่วนที่ลงทุน
50 บาท
2. นาย ข. มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร จากส่วนที่เกินกว่าส่วนที่ลงทุน
100 บาท
คาถามที่ 9 การซื้อขายเพื่อเป็นช่องทางการเข้าออกเงินบาท (cash in - cash out) ตัวอย่างเช่นการแลก
เงินบาทเป็น BTC บน exchange ในประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนไปยัง exchange ต่างประเทศ
และซือ้ -ขายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นในต่างประเทศ จะเสียภาษีหรือไม่
คาตอบ หากการจาหน่าย จ่าย โอน แลกเปลี่ยนดังกล่าวมีส่วนที่ตีราคาเกินกว่าเงินลงทุนจะถือว่าเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร
คาถามที่ 10 นายเอ ซื้อ BTC มาราคา 100 บาท คิดค่าธรรมเนียมการซื้อ 1% ของราคาซื้อ = 1 บาท ต่อมา
ขายทันทีในราคาตลาด 100 บาท เสียค่าธรรมเนียมการขาย 1% ของราคาขาย = 1 บาท จะคานวณเพื่อเสีย
ภาษีอย่างไร
คาตอบ นายเอ ขาย BTC ราคาขาย 100 บาท
ต้นทุน 102 บาท (ค่าซื้อ 100 บาท + ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี 1 บาท + ต้นทุนเพื่อ
การได้มาซึ่งเงินได้ 1 บาท)
ดังนั้น นายเอมีขาดทุนจากการขาย 2 บาท (100-102) หากการขาย BTC ดังกล่าวกระทาผ่าน ศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. นายเอ สามารถนาขาดทุนดังกล่าว ไปหักกลบ
สาหรับการคานวณเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฌ) เพื่อเสียภาษีต่อไป
คาถามที่ 11 สมมติว่าซื้อ BTC มาราคา 100 บาท คิดค่าธรรมเนียมการซื้อ 1% ของราคาซื้อ = 1 บาท
ต่อมาแลกเป็น USDT ทันทีในราคาตลาด 100 บาท เสียค่าธรรมเนียมการขาย 1% ของราคาแลกเปลี่ยน
= 1 บาท จะคานวณเพื่อเสียภาษีอย่างไร
คาตอบ การแลกเหรียญ BTC เป็น USDT ถือว่า เป็นการขาย BTC ด้วยราคาของ USDT
นายเอ จึงขาย BTC ในราคาขาย 100 บาท
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ต้นทุน 102 บาท (ค่าซื้อ 100 บาท + ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี 1 บาท + ต้นทุนเพื่อ
การได้มาซึ่งเงินได้ 1 บาท)
ดังนั้น นายเอมีขาดทุนจากการขาย 2 บาท (100-102) หากการขาย BTC ดังกล่าวกระทาผ่าน ศูนย์ซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต. นายเอ สามารถนาขาดทุนดังกล่าว ไปหักกลบ
สาหรับการคานวณเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฌ) เพื่อเสียภาษีต่อไป ส่วน USDT มูลค่า 101 บาท
(ค่าซื้อ 100 บาท + ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งคริปโทเคอร์เรนซี 1 บาท ) ซึ่งยังมิได้ขายออกไปจึงยังไม่ถือเป็นเงิน
ได้พึงประเมินที่ต้องนามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีแต่อย่างใด
คาถามที่ 12 ในกรณีที่มีการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลในต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีอย่างไร
คาตอบ ขั้น ตอนที่ 1 พิจารณาว่า เป็ นแหล่ งเงินได้ในหรือนอกประเทศ โดยพิจารณาว่า Wallet ที่ใช้
ในการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัลนั้นอยู่ที่ประเทศใด
ขั้นตอนที่ 2 หากเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศ ก็ย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศไทย แต่หากเป็นแหล่ง
เงินได้ต่างประเทศ ผู้มีเงินได้ก็ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีต่อเมื่ออยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 180 วันและได้นา
เงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกับที่อยู่ถึง 180 วัน
ค าถามที่ 13 กรณี ที่ มี ก ารซื้ อ ขายคริ ป โทเคอร์ เ รนซี / โทเคนดิ จิ ทั ล ในต่ า งประเทศเป็ น เงิ น ตราสกุ ล อื่ น
จะคานวณอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
คาตอบ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคานวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
(1) อัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราของธนาคารพาณิช ย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้
ประกาศไว้ในการคานวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อหรืออัตราขาย) หรือ
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจาวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคานวณ
เงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยหรืออัตราขายถัวเฉลี่ย)
อ้างอิงตาม มาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร
คาถามที่ 14 การพิจารณาเงินได้พึงประเมินจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล จะคิดอย่างไร
คาตอบ เงิน ได้พึ งประเมิน คื อกาไรที่ เกิด จากการซื้อ ขายคริป โทเคอร์เรนซี / โทเคนดิจิทั ล โดยสามารถ
นาขาดทุนมาหักกลบได้ไม่ว่าจะเกิดจากคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลประเภทใด
คาถามที่ 15 หากทุน 10,000 บาท และถอนออกในราคา 10,000 บาท ถือว่าไม่มีผ ลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี หรือไม่
คาตอบ การพิ จ ารณาจะพิจ ารณามู ล ค่ า ที่ โ อนขายมิใ ช่ มู ล ค่ า เมื่ อ ถอนเงิ น ออกจากบั ญ ชี หากลงทุ น ซื้ อ
คริปโทเคอร์เรนซี มูลค่า 10,000 บาท และขายในราคา 10,000 บาท ถือว่าไม่มีผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
โอนคริปโทเคอร์เรนซี (10,000 บาท (ขาย) – 10,000 บาท (เงินที่ลงทุน) = 0 บาท) เนื่องจากภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดานั้น เก็บจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็น
เงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
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คาถามที่ 16 หากขายคริป โทเคอร์เรนซี / โทเคนดิจิทัล แล้ว แต่ยังไม่ได้โอนเงินออกมาจากบัญชีซื้อ -ขาย
จะถือว่ามีเงินได้หรือไม่
คาตอบ หากผู้ถือครองคริปโทเคอร์เรนซี /โทเคนดิจิทัล ได้ขายแล้วนั้น ไม่ว่าจะนาเงินออกจากบัญชีหรือไม่
ถือว่ามีเงินได้ในปีที่ขายแล้ว ผู้มีเงินได้จึงมีหน้าที่ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ในปีที่ขาย
ค าถามที่ 17 การลงทุ น ซื้ อ เครื่ อ งขุ ด และน าเหรี ย ญที่ ขุ ด ได้ นั้ น ไปขายโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เป็ น ปกติ
คือ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าฝากเครื่องขุด ค่าซ่อมบารุงเครื่องขุด สามารถนามาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณ
ภาษีเงินได้ได้หรือไม่
คาตอบ เงินได้จากการขายคริปโทเคอร์เรนซี ที่ได้จากการขุด (Mining) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้จากการขาย คริปโทเคอร์เรนซี สามารถหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น
และสมควร ทั้งนี้ ให้นามาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรั ษฎากร มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
คาถามที่ 18 ตีความว่าขายเหรียญที่ได้จากการขุดเป็น 40(8) แสดงว่าต้องยื่นภาษีปีละ 2 ครั้ง และต้องแยก
ทาบัญชีระหว่างเหรียญที่ได้จากการขุดกลุ่มหนึ่ง และ เหรียญที่ได้โดยวิธีอื่นอีกทางหนึ่งแม้ว่าจะเป็นสกุล
เดียวกันใช่หรือไม่ และถ้าทั้ง 2 กลุ่มนี้มาอยู่ใน wallet เดียวกัน เมื่อขายออกจะตีความว่าเป็นการขายกลุ่ม
ใดออกก่อน
คาตอบ ผู้เสียภาษีต้องจัดทาบัญชีต้นทุนแยกตามวิธีการได้มา และสามารถเลือกได้ว่าการขายคริปโทเคอร์เรนซี
นั้น ๆ เป็นการขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ซื้อมาหรือได้รับจากการขุด
คาถามที่ 19 ใครมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายนาส่ง
คาตอบ - กรณีนักลงทุน (ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) มีการขายหรือการโอนคริปโทเคอร์เรนซี ให้แก่ผู้ซื้อ นั้น
ผู้ ซื้ อ คริ ป โทเคอร์ เ รนซี (บุ ค คล ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท สมาคม หรื อ คณะบุ ค คล) ในฐานะผู้ จ่ า ยเงิ น ได้
พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร หน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15.0
ของเงินได้ ตามมาตรา 50(2) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร
- นักลงทุน (ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) ในฐานะผู้มีเงินได้ที่ได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ
15 ของเงินได้จากการโอนหรือขาย คริปโทเคอร์เรนซี นั้น สามารถนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เป็นหลักฐานในการเครดิตภาษีได้
คาถามที่ 20 ผู้ ถู ก หั ก ภาษี ณ ที่จ่ า ย สามารถนาภาษี เงิ น ได้ หั ก ณ ที่ จ่า ยที่ ถู กหั ก ไว้ ไปเป็ น ต้น ทุ น ของ
คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในการคานวณกาไรเพื่อเสียภาษีหรือไม่
คาตอบ ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถนาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ มาใช้เป็นเครดิตภาษีในการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถนาไปใช้เป็นต้นทุนได้อีก
คาถามที่ 21 วิธีการเสียภาษีจะต้องดาเนินการอย่างไร
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คาตอบ - กรณีมีเงินได้จากการขาย คริปโทเคอร์เรนซี ที่ได้จากการขุด (Mining) ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
1. ยื่นรายการกลางปี (เงินได้จากการขายระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) ให้ผู้มีเงินได้นาเงิ นได้
ในช่ว งเวลาดังกล่ าวมารวมคานวณภาษีมาตรา 48 โดยหั กลดหย่อนตามมาตรา 47 ให้ กึ่งหนึ่ง (เงินได้
หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงหักค่าลดหย่อน) และชาระภาษีถ้ามี พร้อมกับการยื่นรายการ
2. ยื่นรายการประจาปี (เงินได้จากการขายทั้งปีภาษี) ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ในช่วงเวลาดังกล่าวมารวมคานวณ
ภาษีมาตรา 48 โดยหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (เงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนทั้งปีภาษี) และชาระภาษี
ถ้ามี พร้อมกับการยื่นรายการ ทั้งนี้ ภาษีที่ช าระไว้แล้ว ส าหรับการยื่นรายการกลางปี ให้ถือเป็นเครดิต
ในการคานวณภาษีที่ต้องชาระภาษีปลายปีได้
- กรณีมีกาไรจากการขายหรือการโอน คริปโทเคอร์เรนซี เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ถือเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องนาเงินได้ดังกล่าวมา
รวมคานวณภาษีมาตรา 48 โดยหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (เงินได้ (มีการหักค่าใช้จ่าย) หักค่าลดหย่อนทั้งปี
ภาษี)
- กรณีได้รับผลตอบแทนจากการนาคริปโทเคอร์เรนซี ไปหาประโยชน์ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น ผู้มีเงินได้ดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
1. ยื่นรายการกลางปี (เงินได้จากการขายระหว่างเดื อนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ใน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วมารวมค านวณภาษี ม าตรา 48 โดยหั ก ลดหย่ อ นตามมาตรา 47 ให้ กึ่ ง หนึ่ ง (เงิ น ได้
หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อน) และชาระภาษีถ้ามี พร้อมกับการยื่นรายการ
2. ยื่นรายการประจาปี (เงินได้จากการขายทั้งปีภาษี) ให้ผู้มีเงินได้นาเงินได้ในช่วงเวลาดังกล่าวมารวมคานวณ
ภาษีมาตรา 48 โดยหักลดหย่อนตามมาตรา 47 (เงินได้หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงหักค่าลดหย่อนทั้งปี
ภาษี) และชาระภาษีถ้ามี พร้อมกับการยื่นรายการทั้งนี้ ภาษีที่ชาระไว้แล้ว สาหรับการยื่นรายการกลางปี
ให้ถือเป็นเครดิตในการคานวณภาษีที่ต้องชาระภาษีปลายปีได้
ทั้งนี้ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรอานวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีโดยสามารถใช้ระบบ
e-Filing ได้
คาถามที่ 22 เมื่อขาดทุนในปีนั้นแล้วทั้งกรณี 40(4) และ 40(8) หากปีต่อมามีกาไร สามารถนาผลขาดทุนปีนี้
ไปใช้ประโยชน์ในปีถัดไปได้หรือไม่
คาตอบ ไม่สามารถนาขาดทุนที่เกิดขึ้นไปหักกลบในปีถัดไปได้
คาถามที่ 23 ผู้มีเงินได้ต้องจัดเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 อย่างไร
คาตอบ เนื่ องจากการเสี ย ภาษีเงิน ได้บุค คลธรรมดานั้นเป็นการประเมิน ตนเอง ผู้ มีเงินได้จ ากการขาย
คริ ป โทเคอร์ เรนซีห รื อโทเคนดิจิ ทัล จึงต้องประเมินตนเองว่ามีกาไรจากการขายคริปโทเคอร์เรนซีห รือ
โทเคนดิจิทัล เป็นจานวนเงินเท่าไร และควรเตรียมหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ต้นทุนในการซื้อและราคาขาย
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คริ ป โทเคอร์ เ รนซี ห รื อ โทเคนดิ จิ ทั ล เพื่ อ ประกอบการพิ สู จ น์ ก าไรของผู้ มี เ งิ น ได้ หลั ก ฐานที่ ร ะบุ ถึ ง
การทาธุรกรรมการซื้อ หรือขาย ที่มีข้อมูลดังนี้
- จานวนที่ซื้อ หรือขาย
- มูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ทาธุรกรรม
- อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง
- รายละเอียดผู้ซื้อหรือผู้ขาย สาหรับการซื้อ/ขาย คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)
- หลักฐานใบกากับภาษีหรือ ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
คาถามที่ 24 กรณีที่มีกาไรจากการซื้อขาย แต่ไม่ได้ยื่นแบบหรือไม่ได้ระบุในแบบ จะมีโทษอย่างไร
คาตอบ กรมสรรพากรมีการตรวจสอบการมีเงินได้ หากผู้มีเงินได้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือยื่นแต่เป็นเท็จนั้น
ผู้มีเงินได้ย่อมรับโทษดังนี้
- กรณีไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้
นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชาระนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชาระภาษี
- กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบ
แสดงรายการไว้แต่ช าระภาษีไม่ครบถ้ว น นอกจากจะต้องรับผิ ดช าระเงินเพิ่มแล้ ว ยังจะต้องรับผิ ดเสี ย
เบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชาระแล้วแต่กรณี
- กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกาหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับ
ทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
- กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากร มีโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
- กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท
หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
คาถามที่ 25 กรมสรรพากรมีข้อแนะนานักลงทุนอย่างไร
คาตอบ การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ก็คล้ายคลึงกับการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ในปัจจุบัน ที่ผู้มีเงินได้ต้อง
นาเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษี นามารวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ดังนั้น ผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะมาจากการลงทุน
ในรูปแบบใดก็ควรเก็บหลักฐานเอกสารที่จาเป็นในการพิสูจน์เงินได้ของตนเอง เช่น ข้อมูลธุรกรรมการซื้อ
การขาย คริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินเงินได้ตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน
คาถามที่ 26 เพื่อบรรเทาภาระผู้ลงทุน Exchange สามารถเป็นตัวกลางส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรได้หรือไม่
คาตอบ ปัจจุบันไม่มีกฎหมายกาหนดให้ Exchange ส่งข้อมูลของนักลงทุนให้กับกรมสรรพากร แต่นักลงทุน
สามารถขอให้ Exchange รวบรวมข้อมูลการซื้อการขายคริปโทเคอร์เรนซี ของตนเองเพื่อใช้ในการประเมิน
ตนเอง เพื่อการคานวณภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วนได้
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