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พระราชกําหนด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๘)
พ.ศ. ๒๕๕๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
พระราชกํา หนดนี้ มี บทบั ญ ญั ติ บางประการเกี่ ย วกับ การจํ า กัด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกํ า หนดนี้ เรี ย กว่ า “พระราชกํ าหนดแก้ ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษฎากร
(ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกํ าหนดนี้ ให้ ใช้ บังคับตั้งแต่วั นถั ดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ และมาตรา ๖ ให้ใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(๒) ในกรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ การหักลดหย่อนตาม (๑) (ก) และ (ข) ให้หักลดหย่อน
รวมกันได้ ๖๐,๐๐๐ บาท”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๘๙
มาตรา ๕ ให้ ย กเลิก มาตรา ๕๗ เบญจ แห่ง ประมวลรั ษ ฎากร ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดย
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๕๗ ฉ ในการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่
ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พงึ ประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตามมาตรา ๕๖
ในกรณีที่เงินได้พึงประเมินไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจํานวนเท่าใด
ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๘)
สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่า
เงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง
สามีและภริยาจะตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน โดยให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของตน
เป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้
พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) โดยมิให้ถื อเอาเป็น เงิ นได้ ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ ได้ แต่ถ้ ามี ภาษีค้างชํ าระ
สามีและภริยาต้องร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชําระนั้น
เมื่อได้เลือกยื่นรายการตามวรรคสองและวรรคสามในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการ
สําหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว”
มาตรา ๗ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรที่ถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้
ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงชําระก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกําหนดนี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๔ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้มีคําวินิจ ฉัย
ที่ ๑๗/๒๕๕๕ ว่า มาตรา ๕๗ ตรี และมาตรา ๕๗ เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๓๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งทําให้มีความจําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นรายการ
เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ที่เป็นสามีและภริยาขึ้นใหม่บางประการ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากรในเรื่องดังกล่าว เพื่อใช้บังคับสําหรับการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่ง ต้องเริ่มต้นยื่นตั้งแต่เดือ นมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับการจัดเก็บภาษีเ งินได้
และการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญในอันที่จะทําให้รัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลีย่ งได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้

