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เรื่อง  โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป 
............................................................................................................................. ......................................................  

  ตามที่ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้มีผลบังคับใช้ส าหรับ      
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป นั้น 

  นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช  รองอธิบดีกรมสรรพากร  ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า 
“ขณะนี้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560       
เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการค านวณภาษีให้ถูกต้องซึ่งการปรับปรุง
โครงสร้างภาษีในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้มีเงินได้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน      
ที่ เ พ่ิมขึ้น ช่วยให้ผู้มี เงินได้ เสียภาษีในแต่ละเดือนลดลง ส่งผลให้ มีเงินได้เ พ่ิมมากขึ้น ซึ่ งจะส่งผลดีต่อ             
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 
    1.1 ส าหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 
บาท 

   1.2 ส าหรับผู้ที่มีเงินได้จากค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอ่ืน อันเป็นเงินได้      
พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  

2. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อนเพ่ิมข้ึน 
 2.1 ค่าลดหย่อนส าหรับผู้มีเงินได้ เพ่ิมเป็น 60,000 บาท 
 2.2 ค่าลดหย่อนส าหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได ้เพ่ิมเป็น 60,000 บาท  

 2.3 ค่าลดหย่อนส าหรับบุตร 
  (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามี

หรือภริยาของผู้มีเงินได้เพ่ิมเป็น คนละ 30,000 บาท 
  (2) บุตรบุญธรรมของผู ้มีเงินได้  คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน       

3 คน 
  อย่างไรก็ดี หากมีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายตาม (1) และบุตรบุญธรรม (2) ให้น า

บุตรตาม (1) ทั้งหมดมาหักก่อน หากบุตรตาม (1) ที่ มีชีวิตอยู่รวมจ านวนเกิน 3 คน จะน าบุตรตาม (2) 
มาหักไม่ได้แล้ว แต่ถ้าบุตรตาม (1) มีไม่ถึง 3 คน ให้น าบุตรตาม (2) มาหักได้ แต่เมื่อรวมกับบุตรตาม 
(1) แล้ว ต้องไม่เกิน 3 คน  

 2.4 ในกรณีทีส่ามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท 
 2.5 กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพ่ิมเป็น 60,000 บาท 
 2.6 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล ให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วน 

หรือบุคคลในคณะบุคคลเพ่ิมเป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท 
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3. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้ 
 

บัญชีอัตราภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา 
ที่ปรับปรุงใหม่ 

เงินได้สุทธ ิ อัตราภาษี (ร้อยละ) 
1 - 300,000* 5 

300,00๑ - 500,000 10 
500,00๑ - 750,000 15 

750,00๑ - 1,000,000 20 
1,000,001 - 2,000,000 25 
2,000,001 - 5,000,000 30 

5,000,001 ขึ้นไป 35 

 *ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก ยังคงสามารถ    
ใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470)       
พ.ศ. 2551 

 4. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้ข้ันต่ า ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้ 
 4.1 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว 
  (1) หากผู้มีเงินได้เป็นโสด ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว    

เกิน 120,000 บาท 
  (2) หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว   

เกิน 220,000 บาท 
 4.2 กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอ่ืนด้วย หรือ มี

เฉพาะเงินได้ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน 
  (1) หากผู้มีเงินได้เป็นโสด ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว      

เกิน 60,000 บาท 
  (2) หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว    

เกิน 120,000 บาท 
5. การปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ส าหรับเงินได้พึงประเมินของปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่น

รายการใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป” 

 ส าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่และ       
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 หรือศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชบัญญัติ           
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 
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กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน 

          ส านักบริหารกลาง  ส่วนประชาสัมพันธ์    
เลขที่ 90  ถนนพหลโยธิน 7  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร. 0 2272 9529-30   โทรสาร 0 2617 3324   

หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center) 


