
ฉบบัท่ี 50/2559                                     วนัท่ี 19 เมษายน 2559 
 

การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา 
_____________________________ 

   

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
กระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงการหกัค่าใชจ่้ายของเงินเดือน ค่าจา้ง ค่านายหนา้ ฯลฯ อนัเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 
40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร จากเดิมใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 60,000 บาท 
เป็นร้อยละ 50 ของเงินไดแ้ต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร  
จากเดิมใหห้กัไดเ้ฉพาะค่าแห่งลิขสิทธ์ิโดยใหห้กัค่าใชจ่้ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธ์ิแต่ไม่เกิน 60,000 
บาท ขยายเพิ่มให้ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอยา่งอ่ืน สามารถหกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไดร้้อยละ 50 ของ
เงินไดด้งักล่าวแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหกัค่าใชจ่้ายตามความจ าเป็นและสมควรได ้

3. ปรับปรุงการหกัค่าลดหยอ่น ดงัน้ี 
 (1) ค่าลดหยอ่นส าหรับผูมี้เงินได ้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท 
 (2) ค่าลดหยอ่นส าหรับคู่สมรสของผูมี้เงินได ้จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท  

 (3) ค่าลดหยอ่นบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจ ากดัจ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท 
โดยไม่จ  ากดัจ านวนบุตร และยกเลิกค่าลดหยอ่นการศึกษาบุตร (จากเดิมท่ีใหห้กัลดหยอ่น 2,000  บาท/คน) 

 (4) ในกรณีท่ีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได ้ใหห้กัลดหยอ่นรวมกนัไดไ้ม่เกิน 120,000 บาท 
 (5) กองมรดกเดิมใหห้กัลดหยอ่นได ้30,000 บาท เป็น 60,000 บาท 
 (6) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน 

คนละ 30,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกนัตอ้งไม่เกิน 120,000 บาท 
4. ปรับปรุงขั้นเงินได ้และบญัชีอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ดงัน้ี 

บัญชีอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
ทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน 

บัญชีอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา 
ทีม่กีารปรับปรุง 

เงินไดสุ้ทธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) เงินไดสุ้ทธิ อตัราภาษี (ร้อยละ) 
1-300,000* 5 1-300,000* 5 

300,001-500,000 10 300,001-500,000 10 
500,001-750,000 15 500,001-750,000 15 
750,001-1,000,000 20 750,001-1,000,000 20 
1,000,001-2,000,000 25 1,000,001-2,000,000 25 
2,000,001-4,000,000 30 2,000,001-5,000,000 30 
4,000,001 ข้ึนไป 35 5,000,001 ขึน้ไป 35 



 

* ทั้งน้ี การยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาส าหรับเงินไดสุ้ทธิ 150,000 บาทแรกยงัคงสามารถใชต่้อไปตามพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 470) พ.ศ. 2551 

5. ปรับปรุงเกณฑเ์งินไดพ้ึงประเมินขั้นต ่าท่ีผูมี้เงินไดต้อ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษี ดงัน้ี 
 (1) กรณีมีเงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน (เงินเดือน ค่าจา้ง) เพียงประเภทเดียว 
  - หากผู ้มี เ งินได้เ ป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เ ม่ือมี เ งินได้เ กิน 50,000 บาท  

เป็นตอ้งมีเงินไดเ้กิน 100,000 บาท 
  - หากผูมี้เงินไดมี้คู่สมรส จากเดิมตอ้งยืน่แบบฯ เม่ือมีเงินไดร้วมกนัเกิน 100,000 บาท เป็น

ตอ้งมีเงินไดร้วมกนัเกิน 200,000 บาท 
 (2) กรณีมีเงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน (เงินเดือน ค่าจา้ง) และมีเงินไดป้ระเภทอ่ืนดว้ย หรือกรณีมี

เฉพาะเงินไดป้ระเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินไดจ้ากการจา้งแรงงาน 
  - หากผู ้มี เ งินได้ เ ป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เ ม่ือมี เ งินได้เ กิน 30,000 บาท  

เป็นตอ้งมีเงินไดเ้กิน 60,000 บาท 
  - หากผูมี้เงินไดมี้คู่สมรส จากเดิมตอ้งยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินไดร้วมกนัเกิน 60,000 บาทเป็น

ตอ้งมีเงินไดร้วมกนัเกิน 120,000 บาท 
 (3) กรณีกองมรดกของผูต้ายท่ียงัมิไดแ้บ่ง จากเดิมตอ้งยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินไดเ้กิน 30,000 บาท

เป็นตอ้งมีเงินไดเ้กิน 60,000 บาท 
 (4) กรณีหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมตอ้งยื่นแบบฯ เม่ือมีเงินได้

เกิน 30,000 บาท เป็นตอ้งมีเงินไดเ้กิน 60,000 บาท 
6. การปรับปรุงดงักล่าวขา้งตน้ ใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับเงินไดพ้ึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นตน้ไป 

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  จะท าให้การจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
มีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบนั อีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทา
ภาระภาษีแก่ผูมี้เงินไดโ้ดยผูเ้สียภาษีท่ีมีเฉพาะเงินไดป้ระเภทเงินเดือนและหกัลดหยอ่นส่วนตวัโดยไม่ใชสิ้ทธิลดหยอ่น
รายการอ่ืน จะเร่ิมเสียภาษีเม่ือมีเงินได ้26,000 บาทต่อเดือน  

 

______________________________________ 
 
 
ส านกัวชิาการแผนภาษี  กรมสรรพากร 
โทร. 0 2272 8648 
RD Call Center : 1161 


