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ลดภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตัง้แต่ปี 2560 

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัที ่44 ไดอ้อกมาเพื่อลดภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาดงันี้ 
 

 เดมิ ใหม ่
เพิม่ค่าใชจ้า่ยส าหรบัเงนิได ้
 เงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิได ้

และ จากการรบัท างานให ้
 ค่าลขิสทิธิ ์สทิธอิย่างอื่น 

 
 หกัได ้40% ไม่เกนิ 60,000 บาท 

 
 หกัได ้40% ไม่เกนิ 60,000 บาท 

 
 หกัได ้50% ไม่เกนิ 100,000 บาท 

 
 หกัตามพระราชกฤษฎกีาฯ 

เพิม่ค่าลดหย่อน 
 ผูม้เีงนิได ้
 คู่สมรส 
 บุตร 
 การศกึษาบุตร 
 กองมรดก 

 
 30,000 บาท 
 30,000 บาท 
 คนละ 15,000 บาท ไม่เกนิ3 คน 
 คนละ 2,000 บาท ไม่เกนิ 3 คน 
 30,000 บาท 

 
 60,000 บาท 
 60,000 บาท 
 คนละ 30,000 บาท  
 ยกเลกิ 
 60,000 บาท 
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 เดมิ ใหม ่
 หา้งหุน้สว่น  คนละ 30,000 บาท รวมกนัไม่

เกนิ 60,000 บาท 
 คนละ 60,000 บาท รวมกนัไม่

เกนิ 120,000 บาท 
อตัราภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา 
เงินได้สุทธิ อตัรา เงินได้สุทธิ อตัรา 

 1 – 150,000 ยกเวน้ 1 – 150,000 ยกเวน้ 

150,001 – 300,000 5 150,001 – 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 ขึน้ไป 35 5,000,001 ขึน้ไป 35 

 

มาตรการภาษีเพ่ือช่วยผู้ประสบอทุกภยัภาคใต้  

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลอืและฟ้ืนฟูผูไ้ดร้บัผลกระทบอุทกภยัในภาคใต้โดยให้
หกัค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทีจ่่ายระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ไดด้งันี้ 

- ค่าซ่อมแซมอาคารหรอืหอ้งชุดตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 100,000 บาท 
- ค่าซ่อมแซมรถยนตต์ามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท 

 
มาตรการภาษีส าหรบัเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 

รฐับาลไดอ้อกมาตรการภาษเีพื่อยกเวน้และลดหย่อนภาษใีหแ้ก่ผูป้ระกอบกจิการในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ
กจิในจงัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล ดงันี้ 
 
- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่624  

 ลดอตัราภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาเหลอื 0.1% ของเงนิไดส้ าหรบัเงนิได ้และลดอตัราภาษีเงนิได้
นิติบุคคลเหลือ 3% ของก าไรสุทธิ ส าหรับเงินได้ปี 2561-2563 ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือ
ใหบ้รกิารในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิ 
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 ลดอตัราภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยเ์หลอื 0.1% โดยไม่ตอ้งน าไปรวม
ค านวณภาษเีงนิไดส้ิน้ปี และลดอตัราภาษธีุรกจิเฉพาะส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยเ์หลอื 0.1% 
ส าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างปี 2561-2563 
 

- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่625 
ใหห้กัค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงนิไดไ้ดส้องเท่าส าหรบัค่าซือ้และตดิตัง้ระบบโทรทศัน์กลอ้งวงจร
ปิด 

 
- พระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่626 

ให้หกัรายจ่ายไดส้องเท่าส าหรบัรายจ่ายอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนในเครื่องจกัร อุปกรณ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคารถาวร ที่ได้จ่ายไปตัง้แต่วนัที่ 27 กนัยายน 2559 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขก าหนด  

 

แก้ไขการยกเว้นภาษีกรณีโอนอสงัหาริมทรพัยใ์ห้บตุร  

พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากร ฉบบัที่ 43 ได้ออกมาเพื่อก าหนดการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส าหรบัการโอนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยไม่มคี่าตอบแทนใหแ้ก่บุตรชอบดว้ยกฎหมายทีไ่ม่เกนิ 20 
ลา้นบาทต่อบุตร 1 คน ตามกฎหมายเดมิก่อนการแกไ้ขไดย้กเวน้ภาษเีงนิไดใ้นกรณีดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิ 
20 ลา้นบาท โดยไม่ระบุชดัเจนว่าเป็นการยกเวน้จ านวน 20 ลา้นบาทต่อคน 

 
ค าพิพากษาฎีกา : การจ่ายเงินปันผลให้บริษทัในเครือ 

บรษิทั ก ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์บรษิทั ก มบีรษิทั ข เป็นผูถ้อืหุน้ ในขณะเดยีวกนับรษิทั ก 
ถือหุ้นในบรษิัท ข ด้วย ในปี 2550 บรษิัท ก ได้จ่ายเงนิปันผลใหบ้รษิทั ข เนื่องจากบทบญัญตัมิาตรา 65 
ทว ิ(10) แห่งประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลใหก้บัเงนิปันผลทีบ่รษิทัไดร้บัจากบรษิทัซึง่ถอื
หุน้เกนิ 25% โดยบรษิทัผูจ้่ายเงนิปันผลตอ้งไม่ถอืหุน้ในบรษิทัผูร้บัเงนิปันผล หากไม่เขา้เงื่อนไขดงักล่าวจะ
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดเ้พยีงกึง่หนึ่ง โดยทีบ่รษิทั ก ไดข้ายหุน้ในบรษิทั ข ไปก่อนทีจ่ะปิดสมุดทะเบยีนพกั
การโอนหุน้เพื่อจ่ายเงนิปันผล บรษิัท ก จงึถือว่าเงนิปันผลดงักล่าวได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลและ
ไม่ไดห้กัภาษีเงนิได ้ณ ทีจ่่าย แต่เจา้พนักงานประเมนิไดส้ัง่ใหบ้รษิทั ก หกัภาษีเงนิไดจ้ากการจ่ายเงนิปัน
ผล เพราะกรมสรรพากรไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัเงนิปันผลตามมาตรา 
65 ทว ิบรษิทัผูจ้่ายเงนิปันผลตอ้งไม่ถอืหุน้ในบรษิทัผูร้บัเงนิปันผลในรอบระยะเวลาบญัชอีนัเป็นฐานในการ
จ่ายเงนิปันผล ดงันัน้เมื่อไม่เขา้หลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เงนิปันผลทีบ่รษิทั ข ไดร้บัจงึไดร้บัสทิธยิกเวน้เพยีงกึง่
หนึ่ง ไม่ใช่ไดร้บัยกเวน้ทัง้หมด 

ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่ากรมสรรพากรก าหนดหลกัเกณฑน์อกเหนือจากทีป่ระมวลรษัฎากรบญัญตัไิว ้ดงันัน้เงนิ
ปันผลดงักล่าวจงึไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลทัง้หมด และบรษิทัผูจ้่ายเงนิปันผลไม่ต้องหกัภาษีเงนิได ้
ณ ทีจ่่าย 
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