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ลดภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตัง้แต่ปี 2560 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัติามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงัสาํหรบัการลดภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสรุปไดด้งัน้ี 

 
 เดมิ ใหม ่

เพิม่ค่าใชจ่้ายสาํหรบัเงนิได ้

• เงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิได ้และ   

จากการรบัทาํงานให ้

• ค่าลขิสทิธิ ์สทิธอิย่างอื่น 

 

• หกัได ้40% ไมเ่กนิ 60,000 บาท 

 

 

• หกัได ้40% ไมเ่กนิ 60,000 บาท 

 

 

• หกัได ้50% ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

 

 

• หกัได ้50% ไมเ่กนิ 100,000 บาท 

 

เพิม่ค่าลดหย่อน 

• ผูม้เีงนิได ้

• คู่สมรส 

• บุตร 

 

• การศกึษาบุตร 

 

• กองมรดก 

• หา้งหุน้ส่วน 

 

• 30,000 บาท 

• 30,000 บาท 

• คนละ 15,000 บาท ไมเ่กนิ 3 คน 

• คนละ 2,000 บาท ไมเ่กนิ 3 คน 

• 30,000 บาท 

• คนละ 30,000 บาทแต่ละหุน้สว่น 

รวมกนัไมเ่กนิ 60,000 บาท 

 

• 60,000 บาท 

• 60,000 บาท 

• คนละ 30,000 บาท  

 

• ยกเลกิ 

 

• 60,000 บาท 

• คนละ 60,000 บาทแต่ละหุน้สว่น 

รวมกนัไมเ่กนิ 120,000 บาท 

อตัราภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา เงินได้สทุธิ อตัรา เงินได้สทุธิ 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 

 

 

๖ 
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มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอสาํหรบัมาตรการภาษเีพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ว และ

จดัอบรมสมัมนาภายในประเทศดงัน้ี 

- กาํหนดใหบ้รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคลสามารถหกัรายจ่ายได ้2 เท่า สาํหรบัรายจ่ายทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าหอ้งสมัมนา 

ค่าหอ้งพกั ค่าขนสง่ หรอืรายจ่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในการอบรมสมัมนาภายในประเทศทีบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นนิตบิุคคล

ได้จดัขึน้ให้แก่ลูกจ้าง หรอืรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกจินําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจินําเที่ยวและ

มคัคุเทศก ์เพื่อการอบรมสมัมนาดงักล่าว ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

- ให้ผู้เสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสามารถนําเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบรกิารให้แก่ผู้ประกอบธุรกจินําเที่ยวตาม

กฎหมายว่าดว้ยธุรกจินําเทีย่วและมคัคุเทศก ์หรอืทีไ่ดจ้่ายเป็นค่าทีพ่กัในโรงแรมใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงแรม สําหรบัการเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศ มาหกัจากเงนิได้พงึประเมนิเสมอืนเป็นค่า

ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนทีจ่่ายจรงิแต่รวมกนัทัง้หมดแล้วไม่เกนิ 15,000 บาท 

ทัง้น้ี เฉพาะค่าบรกิารหรอืค่าทีพ่กัทีไ่ดจ้่ายไปตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมธรุกิจอญัมณี 

คณะรฐัมนตรอีนุมตัมิาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทยตามกระทรวงการคลงัเสนอ 

ดงัน้ี 

- ยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่สาํหรบัการเขา้มาเพื่อขายหรอืการขายเพชร พลอย ฯ เฉพาะทีย่งัมไิดเ้จยีระไน แต่ไม่รวมถงึสิง่

ทาํเทยีมวตัถุ ดงักล่าวหรอืทีท่าํขึน้ใหม่ ใหแ้ก่ผูนํ้าเขา้หรอืผูข้ายซึง่เป็นบุคคลธรรมดา 

- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาใหแ้ก่ผูม้เีงนิไดจ้ากการขายเพชร พลอย ฯ เฉพาะทีย่งัมไิดเ้จยีระไน แต่ไม่รวมถงึสิง่

ทําเทยีมวตัถุดงักล่าวหรอืทีท่ําขึน้ใหม่และได้ถูกหกัภาษีเงนิได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้ว เมื่อถึงกําหนดยื่นรายการเพื่อเสยี

ภาษเีงนิไดใ้หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงนิไดพ้งึประเมนิดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษเีงนิได ้

- กําหนดการหกัภาษี ณ ที่จ่าย สําหรบัการจ่ายเงนิได้พงึประเมนิเฉพาะทีเ่ป็นการจ่ายเงนิไดจ้ากการซื้ออญัมณีบาง

กรณี 

 

ยกเลิกการยกเว้นภาษีสาํหรบักองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอใหป้รบัปรุงการจดัเกบ็ภาษีจากกองทุนรวมอสงัหารมิ 

ทรัพย์สําหรับกองทุนรวมที่จ ัดตัง้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยยกเลิกการยกเว้น

ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ และอากรแสตมป์  

 

หลกัเกณฑก์ารหกัรายจ่ายเพ่ือทาํการวิจยัและพฒันาเทคโนโลย่ีและนวตักรรม 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัที่  598 ได้ออกมาเพื่อให้กจิการหกัค่าใช้จ่ายสําหรบัการวจิยัและพฒันาได้ 3 เท่า ได้มี

ประกาศกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัภาษเีงนิได ้ฉบบัที ่6 ออกมาเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑก์ารหกัค่าใชจ้่ายดงัน้ี 

 

 



Tax & Legal Services Newsletter May 2016  Page 3 of 3 

- กาํหนดลกัษณะของการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

- บรษิัทที่จะใช้สทิธิจะต้องยื่นโครงการเพื่อตรวจสอบและรบัรองต่อสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต ิเวน้แต่บางกรณี เช่น บรษิทัไดข้ึน้ทะเบยีนกบัสาํนกังานฯ หรอื โครงการทีม่มีลูค่าไม่เกนิสามลา้นบาท เป็น

ตน้ 

 

การจาํหน่ายหน้ีสญูของธรุกิจประกนัภยัจากกรณีน้ําท่วมปี 2554 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบและอนุมตัติามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอสาํหรบัการจาํหน่ายหน้ีสญูจากบญัชลีูกหน้ีของเจา้หน้ี

ซึ่งเป็นบรษิัทประกนัวนิาศภยัที่มสีทิธไิด้รบัค่าสนิไหมทดแทนน้ําท่วมคนืตามสญัญาประกนัภยัต่อในส่วนของหน้ีที่ได้

ดาํเนินการดอ้ยค่าสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อครบถ้วนตามหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

จากการประกนัต่อกรณีภาวะอุทกภยัปี 2554 ทีส่าํนักงาน คปภ. กําหนดกระทําไดโ้ดยไม่ตอ้งดําเนินการตามหลกัเกณฑ์

ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่186  ทัง้น้ี เฉพาะสนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อสาํหรบัความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อทรพัยส์นิ

หรอืความเสยีหายสบืเน่ืองอนัเกดิจากภาวะอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2554 โดยใหม้ผีลตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 
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