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วันที่แถลงข่าว 20 เมษายน 2559
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้
สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมให้หั กค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ ร้อยละ 40
ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าวแต่ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น
และสมควรได้
3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้
(1) ค่าลดหย่อนสาหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
(2) ค่าลดหย่อนสาหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
(3) ค่ า ลดหย่ อ นบุ ต รจากเดิ ม คนละ 15,000 บาท และจากั ด จานวนไม่ เ กิ น 3 คน
เป็น คนละ 30,000 บาท โดยไม่จากัดจานวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิม ที่ให้
หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)
(4) ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
(5) กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
(6) ห้ างหุ้ น ส่ว นสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้ หักลดหย่อนแก่หุ้นส่ ว น
คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน
120,000 บาท
4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ที่มีการปรับปรุง
เงินได้สุทธิ
อัตราภาษี (ร้อยละ)
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-๒*ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ยังคงสามารถ
ใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470)
พ.ศ. 2551
5.ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่า ทีผ่ ู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้
(1) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว
- หากผู้ มี เงิ น ได้ เป็ นโสดจากเดิ มต้ องยื่ น แบบฯ เมื่ อมี เงิ นได้ เกิ น 50,000 บาท
เป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท
- หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท
เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท
(2) กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือ
กรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน
- หากผู้ มี เงิ น ได้ เป็ นโสดจากเดิ มต้ องยื่ น แบบฯ เมื่ อมี เงิ นได้ เกิ น 30,000 บาท
เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
- หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท
เป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
(3) กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000
บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
(4) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลจากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงิน
ได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
6.การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้บังคับสาหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะทาให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
มีความเหมาะสมเป็ นธรรม สอดคล้ องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุ บัน อีกทั้ง เป็นการช่วย
บรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้
หากมี ข้ อ สงสั ย สามารถสอบถามเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ทุ ก แห่ ง หรื อ
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161
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