
หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๔๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่  ๔๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๒  ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร   

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ทวิ  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา  ๔๐  (๑)  และ  (๒)  ยอมให้หักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาได้ร้อยละ  ๕๐  แต่รวมกันต้องไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๔๒  ตรี  แห่งประมวลรัษฎากร   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๔๒ ตรี  เงินได้พึงประเมินตามความในมาตรา  ๔๐  (๓)  เฉพาะที่เป็นค่าแห่งกู๊ดวิลล์  
ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น  ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ของ  (๑)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลรัษฎากร  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(ก) ผู้มีเงินได้  ๖๐,๐๐๐  บาท 
  (ข) สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้  ๖๐,๐๐๐  บาท 
  (ค) บุตร 
 (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้  หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยา

ของผู้มีเงินได้  คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 (๒) บุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้  คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  แต่รวมกันต้องไม่เกินสามคน 
 ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรทั้ง  (๑)  และ  (๒)  การหักลดหย่อนสําหรับบุตร  ให้นําบุตรตาม  (๑)  

ทั้งหมดมาหักก่อน  แล้วจึงนําบุตรตาม  (๒)  มาหัก  เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรตาม  (๑)  ที่มีชีวิตอยู่ 
รวมเป็นจํานวนตั้งแต่สามคนข้ึนไป  จะนําบุตรตาม  (๒)  มาหักไม่ได้  แต่ถ้าบุตรตาม  (๑)  มีจํานวนไม่ถึงสามคน  
ให้นําบุตรตาม  (๒)  มาหักได้  โดยเม่ือรวมกับบุตรตาม  (๑)  แล้วต้องไม่เกินสามคน 

 การนับจํานวนบุตร  ให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร  โดยให้นับรวม 
ทั้งบุตรที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย 

 การหักลดหย่อนสําหรับบุตร  ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปีและยังศึกษาอยู่ 
ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษา  หรือซึ่งเป็นผู้เยาว์  หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู  แต่มิให้หักลดหย่อนสําหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมิน 
ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่  ๓๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  โดยเงินได้พึงประเมินนั้นไม่เข้าลักษณะตามมาตรา  ๔๒ 

 การหักลดหย่อนสําหรับบุตรดังกล่าว  ให้หักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีที่จะหักได้นั้นจะมีอยู่ 
ตลอดปีภาษีหรือไม่  และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมไดแ้ต่ฐานะเดียว” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิก  (ฉ)  ของ  (๑)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้  การหักลดหย่อนตาม  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ให้หักลดหย่อน
รวมกันได้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท” 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ในกรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  การหักลดหย่อนตาม  (๑)  (ข)  และ  (ค)   
ให้หักได้เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรที่อยู่ในประเทศไทย” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  และ  (๖)  ของมาตรา  ๔๗  แห่งประมวลรัษฎากร   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดก  ให้หักลดหย่อนได้  ๖๐,๐๐๐  บาท 
  (๖) ในกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้หักลดหย่อนได้

ตาม  (๑)  (ก)  สําหรับผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคนซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย  แต่รวมกัน
ต้องไม่เกิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ  (๒)  ของมาตรา  ๔๘  แห่งประมวลรัษฎากร  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  สําหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่  ๑๒๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป  การคํานวณภาษีตาม  (๑)   
ให้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  ของยอดเงินได้พึงประเมิน” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๖  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๖ ให้บุคคลทุกคน  เว้นแต่ผู้เยาว์  หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ  ย่ืนรายการเก่ียวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว
พร้อมทั้งข้อความอื่น ๆ   ภายในเดือนมีนาคม  ทุก ๆ   ปี  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดต่อเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ถ้าบุคคลนั้น 

(๑) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน  ๖๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ไม่มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา  ๔๐  (๑)  

ประเภทเดียวเกิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท   
(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน  ๑๒๐,๐๐๐  บาท  หรือ 
(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะตามมาตรา  ๔๐  (๑)  

ประเภทเดียวเกิน  ๒๒๐,๐๐๐  บาท” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  สําหรับบุคคลธรรมดา  แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ 

ท้ายหมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา 
 เงินได้สุทธิไม่เกิน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๕ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน   ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่ไม่เกิน    ๕๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๑๐ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน   ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 แต่ไม่เกิน    ๗๕๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๑๕ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน   ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๒๐ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๒๕ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๓๐ 
 เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ  ๓๕” 
มาตรา ๑๓ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

ให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ที่จะต้องย่ืนรายการใน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
เป็นต้นไป 

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรท่ีถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชําระสําหรับเงินได้พึงประเมิน
ก่อนปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย  การหักลดหย่อน  
การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้  การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องย่ืนรายการสําหรับบุคคลธรรมดา  
และอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีกําหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้  ตามประมวลรัษฎากร  ได้ใช้บังคับ
มาเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย  การหักลดหย่อน  การกําหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้  การกําหนด 
เงินได้พึงประเมินที่ต้องย่ืนรายการสําหรับบุคคลธรรมดา  และอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาดังกล่าว 
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


