ฉบับที่ 8/2561

วันที่ 17 มกราคม 2561

ร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ างกฎกระทรวง
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ าด้ วยการยกเว้ นรัษฎากร
(มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการมีบุตร)
______________________________________

นางสาวกุ ล ยา ตั น ติ เ ตมิ ท ผู ้ต รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2561 คณะรั ฐ มนตรี ได้มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่ างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.
....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการมี
บุ ต ร) ตามที่ ก ระทรวงการคลัง เสนอ ทั้ง นี้ การเสนอร่ า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ มาตรการภาษี เ พื่ อ
สนับสนุ นการมี บุตรดังกล่าวเป็ นการดําเนิ นการตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่
เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังดําเนิ นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของมาตรการรองรับสังคมผูส้ ู งอายุแบบบูรณาการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สําหรับรายละเอียดของ
ร่ างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการมีบุตรสรุ ปได้ ดังนี้
1. ร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรั ษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้
ปรับเพิม่ ค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็ นต้นไปของผูม้ ีเงินได้ หรื อของสามีหรื อภริ ยา
ของผูม้ ีเงิ นได้ ซึ่ งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่หรื อไม่ ให้หัก
ค่าลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคนต่อปี ภาษี และให้ใช้บงั คับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี
ภาษี 2561 ที่จะต้องยืน่ รายการในปี 2562 เป็ นต้นไป
2. ร่ างกฎกระทรวง ฉบั บที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรั ษฎากร ว่ าด้ วย
การยกเว้ นรัษฎากร กําหนดให้ผมู ้ ีเงินได้หรื อคู่สมรสสามารถนําค่าฝากครรภ์หรื อค่าคลอดบุตรไปหักเป็ น
ค่าลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริ งสําหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว
แต่ ไม่ เกิ น 60,000 บาท หากการจ่ ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุ ตรเกิ น 1 ปี ภาษี สําหรั บการตั้งครรภ์
แต่ละคราว ให้หกั ลดหย่อนตามจํานวนที่จ่ายจริ งในแต่ละปี ภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท
ทั้ง นี้ สํ า หรั บ ค่ า ฝากครรภ์ แ ละค่ า คลอดบุ ต รที่ จ่ า ยไปตั้ง แต่ ว ัน ที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้ น ไป
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด

-2อย่า งไรก็ดี สิ ท ธิ ใ นการหัก ลดหย่อ นสํา หรั บ ค่ า ฝากครรภ์แ ละค่ า คลอดบุ ต รข้า งต้น
ให้ เ ฉพาะผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารเบิ ก ค่ า ใช้จ่ า ยในการฝากครรภ์แ ละคลอดบุ ต รจากแหล่ ง อื่ น ๆ เช่ น สิ ท ธิ
ประกัน สั ง คม สิ ท ธิ ข ้า ราชการ เป็ นต้น ซึ่ งหลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขดัง กล่ า วจะเป็ นไปตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมสรรพากรประกาศกําหนดต่อไป
ทั้งนี้ มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุ นการมี บุตรดังกล่ าวจะเป็ นมาตรการในการจู งใจให้
ประชาชนซึ่ งเป็ นผูม้ ีเงิ นได้มีบุตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะเป็ นการสนับสนุ นให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ และส่ งผลให้ในระยะยาวมีสัดส่ วนประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นกําลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป
โดยหลัง จากนี้ จะเป็ นขั้น ตอนการตรวจพิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ซึ่ งเมื่อแล้วเสร็ จ จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ และนําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ก่อน
จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
__________________________________

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3656
โทรสาร 0 2273 9987

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การเพิ่มค่าลดหย่อนการเลี้ยงดูบุตร

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

การหักค่าลดหย่อนสาหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

ค่าฝากครรภ์

 ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรนาไปหักหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
ตามจานวนที่จ่ายจริงสาหรับการตั้งครรภ์แต่ละครั้ง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

บุตรคนที่ 1
บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป

เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.61
หักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุตร
(บุตรชอบด้วยกฎหมาย)

ค่าคลอดบุตร

30,000 บาท

60,000 บาท

เริ่มใช้สิทธิสาหรับเงินได้พึงประเมินปี 2561 ที่ยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกาหนด
(สิทธิในการหักลดหย่อนสาหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และคลอดบุตรจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สิทธิข้าราชการ/
สิทธิประกันสังคม)
 เริ่มใช้สิทธิสาหรับค่าฝากครรภ์และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

