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พระราชบัญญัติ 
แก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ�าอยู2หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป5นป6ที่ ๒ ในรัชกาลป7จจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ�าอยู2หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกล�าฯ ให�ประกาศว2า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห2งชาติ ดังต2อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว2า “พระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต2วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป5นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๒ ทวิ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่ง

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�ใช�
ความต2อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔๒ ทวิ  เงินได�พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) ยอมให�หัก
ค2าใช�จ2ายเป5นการเหมาได�ร�อยละ ๕๐ แต2รวมกันต�องไม2เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๔  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๒ ตรี แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่ง

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�ใช�
ความต2อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔๒ ตรี  เงินได�พึงประเมินตามความในมาตรา ๔๐ (๓) เฉพาะท่ีเป5นค2า
แห2งกูEดวิลลF ค2าแห2งลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอย2างอ่ืน ยอมให�หักค2าใช�จ2ายได�ตามท่ีกําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา” 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน�า ๒๓/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๕  ให�ยกเลิกความใน (ก) (ข) และ (ค) ของ (๑) ของมาตรา ๔๗ แห2ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�ใช�ความต2อไปน้ีแทน 

“(ก) ผู�มีเงินได� ๖๐,๐๐๐ บาท 
(ข) สามีหรือภริยาของผู�มีเงินได� ๖๐,๐๐๐ บาท 
(ค) บุตร 

(๑) บุตรชอบด�วยกฎหมายของผู�มีเงินได� หรือบุตรชอบด�วยกฎหมายของสามี
หรือภริยาของผู�มีเงินได� คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒) บุตรบุญธรรมของผู�มีเงินได� คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท แต2รวมกันต�องไม2เกินสาม
คน 

ในกรณีผู�มีเงินได�มีบุตรท้ัง (๑) และ (๒) การหักลดหย2อนสําหรับบุตร ให�นําบุตร
ตาม (๑) ท้ังหมดมาหักก2อน แล�วจึงนําบุตรตาม (๒) มาหัก เว�นแต2ในกรณีผู�มีเงินได�มีบุตรตาม (๑) ท่ีมี
ชีวิตอยู2รวมเป5นจํานวนต้ังแต2สามคนข้ึนไป จะนําบุตรตาม (๒) มาหักไม2ได� แต2ถ�าบุตรตาม (๑) มี
จํานวนไม2ถึงสามคนให�นําบุตรตาม (๒) มาหักได� โดยเม่ือรวมกับบุตรตาม (๑) แล�วต�องไม2เกินสามคน 

การนับจํานวนบุตร ให�นับเฉพาะบุตรท่ีมีชีวิตอยู2ตามลําดับอายุสูงสุดของบุตร 
โดยให�นับรวมท้ังบุตรท่ีไม2อยู2ในเกณฑFได�รับการหักลดหย2อนด�วย 

การหักลดหย2อนสําหรับบุตร ให�หักได�เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม2เกินย่ีสิบห�าป6และยัง
ศึกษาอยู2ในมหาวิทยาลัยหรือช้ันอุดมศึกษา หรือซึ่งเป5นผู�เยาวF หรือศาลสั่งให�เป5นคนไร�ความสามารถ
หรือเสมือนไร�ความสามารถอันอยู2ในความอุปการะเลี้ยงดู แต2มิให�หักลดหย2อนสําหรับบุตรดังกล2าวท่ีมี
เงินได�พึงประเมินในป6ภาษีท่ีล2วงมาแล�วต้ังแต2 ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป โดยเงินได�พึงประเมินน้ันไม2เข�า
ลักษณะตามมาตรา ๔๒ 

การหักลดหย2อนสําหรับบุตรดังกล2าว ให�หักได�ตลอดป6ภาษีไม2ว2ากรณีท่ีจะหักได�
น้ันจะมีอยู2ตลอดป6ภาษีหรือไม2 และในกรณีบุตรบุญธรรมน้ันให�หักลดหย2อนในฐานะบุตรบุญธรรมได�
แต2ฐานะเดียว” 

 
มาตรา ๖  ให�ยกเลิก (ฉ) ของ (๑) ของมาตรา ๔๗ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
มาตรา ๗  ให�ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให�ใช�ความ
ต2อไปน้ีแทน 

“(๒) ในกรณีสามีภริยาต2างฝSายต2างมีเงินได� การหักลดหย2อนตาม (๑) (ก) และ (ข) 
ให�หักลดหย2อนรวมกันได� ๑๒๐,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๘  ให�ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๗ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให�ใช�ความ
ต2อไปน้ีแทน 
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“(๓) ในกรณีผู�มีเงินได�มิได�เป5นผู�อยู2ในประเทศไทย การหักลดหย2อนตาม (๑) (ข) 
และ (ค) ให�หักได�เฉพาะสามีหรือภริยาและบุตรท่ีอยู2ในประเทศไทย” 

 
มาตรา ๙  ให�ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของมาตรา ๔๗ แห2งประมวลรัษฎากร 

ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�
ใช�ความต2อไปน้ีแทน 

“(๕) ในกรณีผู�มีเงินได�เป5นกองมรดก ให�หักลดหย2อนได� ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ในกรณีผู�มีเงินได�เป5นห�างหุ�นส2วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช2นิติบุคคล ให�หัก

ลดหย2อนได�ตาม (๑) (ก) สําหรับผู�เป5นหุ�นส2วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต2ละคนซึ่งเป5นผู�อยู2ในประเทศ
ไทย แต2รวมกันต�องไม2เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท” 

 
มาตรา ๑๐  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของ (๒) ของมาตรา ๔๘ แห2งประมวล

รัษฎากรซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๓๔ และให�ใช�ความต2อไปน้ีแทน 

“(๒) สําหรับผู�มีเงินได�พึงประเมินต้ังแต2 ๑๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป การคํานวณภาษีตาม 
(๑) ให�เสียไม2น�อยกว2าร�อยละ ๐.๕ ของยอดเงินได�พึงประเมิน” 

 
มาตรา ๑๑  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๕๖ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่ง

แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�ใช�
ความต2อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๕๖  ให� บุคคลทุกคน เว�นแต2ผู� เยาวF  หรือผู� ท่ีศาลสั่ งให� เป5นคนไร�
ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ ย่ืนรายการเก่ียวกับเงินได�พึงประเมินท่ีตนได�รับในระหว2าง
ป6ภาษีท่ีล2วงมาแล�วพร�อมท้ังข�อความอ่ืน ๆ ภายในเดือนมีนาคม ทุก ๆ ป6 ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดต2อ
เจ�าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต2งต้ังถ�าบุคคลน้ัน 

(๑) ไม2มีสามีหรือภริยาและมีเงินได�พึงประเมินในป6ภาษีที่ล2วงมาแล�วเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ไม2มีสามีหรือภริยาและมีเงินได�พึงประเมินในป6ภาษีท่ีล2วงมาแล�วเฉพาะตาม

มาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได�พึงประเมินในป6ภาษีที่ล2วงมาแล�วเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือ 
(๔) มีสามีหรือภริยาและมีเงินได�พึงประเมินในป6ภาษีที่ล2วงมาแล�วเฉพาะตาม

มาตรา ๔๐ (๑) ประเภทเดียวเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท” 
 
มาตรา ๑๒  ให�ยกเลิกความใน (๑) สําหรับบุคคลธรรมดา แห2งบัญชีอัตราภาษีเงินได� 

ท�ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห2งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก�ไขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให�ใช�ความต2อไปน้ีแทน 

“(๑) สําหรับบุคคลธรรมดา 
เงินได�สุทธิไม2เกิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ร�อยละ ๕ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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แต2ไม2เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๑๐ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แต2ไม2เกิน  ๗๕๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๑๕ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
แต2ไม2เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๒๐ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แต2ไม2เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๒๕ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แต2ไม2เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๓๐ 
เงินได�สุทธิส2วนท่ีเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ร�อยละ ๓๕” 

 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติแห2งประมวลรัษฎากรท่ียกเลิกหรือแก�ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับสําหรับเงินได�พึงประเมินประจําป6ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีจะต�องย่ืนรายการ
ใน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป5นต�นไป 

 
มาตรา ๑๔  บทบัญญัติแห2งประมวลรัษฎากรท่ีถูกยกเลิกหรือแก�ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติน้ีให�ยังคงใช�บังคับต2อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรท่ีค�างอยู2หรือท่ีพึงชําระ
สําหรับเงินได�พึงประเมินก2อนป6ภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
มาตรา ๑๕  ให�รัฐมนตรีว2าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู�รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีหลักเกณฑFการหักค2าใช�จ2าย 
การหักลดหย2อนการกําหนดเงินได�พึงประเมินท่ีต�องเสียภาษีเงินได� การกําหนดเงินได�พึงประเมินท่ีต�อง
ย่ืนรายการสําหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได�สําหรับบุคคลธรรมดาท่ีกําหนดในบัญชีอัตรา
ภาษีเงินได� ตามประมวลรัษฎากร ได�ใช�บังคับมาเป5นระยะเวลานาน ซึ่งไม2สอดคล�องกับสภาพ
เศรษฐกิจและค2าครองชีพในป7จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงหลักเกณฑFการหักค2าใช�จ2าย 
การหักลดหย2อน การกําหนดเงินได�พึงประเมินท่ีต�องเสียภาษีเงินได� การกําหนดเงินได�พึงประเมินท่ี
ต�องย่ืนรายการสําหรับบุคคลธรรมดา และอัตราภาษีเงินได�สําหรับบุคคลธรรมดาดังกล2าวให�เหมาะสม
ย่ิงข้ึน  จึงจําเป5นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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พรวิภา/ปริยานุช/จัดทํา 
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

 
ปริญสินียF/ตรวจ 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


