มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่ วงปลายปี 2558
(การให้ หักลดหย่ อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ)
หลักการสาคัญทีจ่ ะได้ รับสิ ทธิประโยชน์
 ผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การและใช้บริ การนั้น ระหว่างวันที่
25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 สามารถนาเงิ น ค่าซื้ อสิ น ค้าหรื อค่ าบริ ก ารที่ ได้จ่ายไปนั้น มาหัก เป็ นค่ าลดหย่อนในการ
คานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี ภาษี 2558 ตามจานวนเงินที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิ น 15,000
บาท
 โดยจะต้องมีหลักฐานการชาระเงินเป็ นใบกากับภาษี แบบเต็มรู ปซึ่ งขอได้จากผูข้ ายสิ นค้า
หรื อผูใ้ ห้บริ การ (ใบกากับภาษีที่มีขอ้ มูลระบุวนั ที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ รายละเอียดของ
ผูซ้ ้ื อ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู)่
 สิ นค้าหรื อบริ การนั้นต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7
 กรณี สินค้าหรื อบริ การที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรื อเสี ยภาษีอตั ราร้อยละ 0 ไม่สามารถ
นามาหักลดหย่อนได้
 ใบกากับ ภาษี เต็ม รู ป ที่ ข อหัก ลดหย่อนได้ดงั กล่ าวได้ตอ้ งไม่ เป็ นการซื้ อ สุ รา เบี ยร์ ไวน์
ยาสู บ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื อ น้ ามันและก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่ วงปลายปี 2558
(การให้ หักลดหย่ อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ)
คาถามทีถ่ ูกถามบ่ อย :FAQ
ถาม : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่ วงปลายปี 2558 เป็ นการให้ สิทธิประโยชน์ อะไร
ตอบ : ผูม้ ีเงินได้ที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31
ธันวาคม 2558 จากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนาเงินค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ได้
จ่ายไปนั้น มาหักเป็ นค่าลดหย่อนในการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจาปี ภาษี 2558 ตามจานวนเงิน
ที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องมีหลักฐานการชาระเงินเป็ นใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปซึ่งขอได้
จากผูข้ ายสิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การ (ใบกากับภาษีที่มีขอ้ มูลระบุรายละเอียดของผูซ้ ้ื อ เช่น ชื่ อ-สกุล ที่อยู)่ ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการซื้ อสุ รา เบียร์ ไวน์ ยาสู บ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื อ น้ ามันและก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ
ถาม : การให้ หักลดหย่อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร
ตอบ : การให้หกั ลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้

1. เป็ นการซื้ อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ กรณี การ
ชาระค่าบริ การนั้น ต้องมีการใช้บริ การระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ด้วย
2. มีหลักฐานการซื้ อสิ นค้าเป็ นใบกากับภาษีเต็มรู ป(ระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ของผูซ้ ้ื อสิ นค้า) ของ
วันที่ 25-31 ธันวาคม 2558
3. สิ นค้าหรื อบริ ก ารนั้นต้องเสี ย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้ อยละ 7 (กรณี สินค้าหรื อบริ ก ารได้รับ
ยกเว้น ภาษีมูล ค่า เพิ่ม สิ น ค้า หรื อบริ ก ารที่ไ ม่ตอ้ งนามารวมเป็ นมูล ค่า ฐานภาษีมูล ค่า เพิ่ม หรื อเสี ย ภาษี
อัตราร้ อยละ 0 ไม่สามารถใช้ได้)
4. การซื้ อสิ นค้านั้นไม่รวมถึ ง การซื้ อสุ รา เบียร์ ไวน์ ยาสู บ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื อ น้ ามันและ
ก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ
ถาม : การให้ หักลดหย่อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศในช่ วงปลายปี 2558 ผู้ใช้ สิทธิประโยชน์ คือใคร
ตอบ : บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ถาม : สิ นค้ าหรื อบริ การใดบ้ างที่สามารถนามาหักค่ าลดหย่ อนได้
ตอบ : สิ นค้าหรื อบริ การทุกประเภทจากผูป้ ระกอบการจดทะเบียน ยกเว้น การซื้ อสุ รา เบียร์ ไวน์ ยาสู บ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื อ น้ ามัน และก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมีการชาระค่าสิ นค้าและใช้
บริ การ ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ด้วย
ถาม: ค่ านา้ ค่ าไฟ ค่ าโทรศัพท์ ที่ชาระ ระหว่ างวันที่ 25- 31 ธันวาคม 2558 สามารถนามาหักค่ าลดหย่ อนได้
หรื อไม่
ตอบ: ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็ นการชาระค่าบริ การของการใช้บริ การของเดื อนก่อนหน้าจึงไม่สามารถ
นามาหักลดหย่อนได้
ถาม : มาตรการนีเ้ ริ่มใช้ สิทธิได้ เมื่อใด
ตอบ : มาตรการดังกล่าวจะสามารถนาเป็ นหักค่าลดหย่อนได้เฉพาะการซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การในระหว่าง 7
วันสุ ดท้ายของปี 2558 คือ ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558
ถาม : กรณี ช าระค่ าบริ การระหว่ างวันที่ 25 - 31 ธั นวาคม 2558 แต่ ไปใช้ บริ การในวันอื่นที่ ไม่ ใช่ วันที่ 25-31
ธันวาคม 2558 จะสามารถใช้ สิทธิได้ หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถใช้ได้เนื่ องจากต้องการชาระค่าบริ การและใช้บริ การในช่วงวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น
ถาม : กรณีซื ้อ สิ น ค้ า หรื อ ช าระค่ า บริ ก ารหลายครั้ ง (มีใ บก ากับ ภาษีห ลายใบ) ระหว่ า งวัน ที ่ 25 -31
ธันวาคม 2558 จะสามารถนามูลค่ าการซื้อสิ นค้ าหรื อ ชาระค่ าบริ ก ารแต่ ละครั้ งมารวมกันเพื่อใช้ สิทธิได้
หรื อไม่

ตอบ : การซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การในแต่ละครั้งหากมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถนาการซื้ อหลายครั้ ง
มารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิ ได้ไม่เกิ น 15,000 บาท
ถาม : กรณีจ่ายค่ าการเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศในช่ วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จานวน 15,000
บาท จะสามารถนาหักลดหย่ อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศด้ วยได้ หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : หากมีการใช้บริ การในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ผูเ้ สี ยภาษีสามารถเลือกนามาหักลดหย่อน เป็ น
ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้ 15,000 บาท หรื อ ค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศได้ 15,000
บาท แต่จะหักทั้งสองรายการไม่ได้
ถาม : กรณีจ่ายค่ าการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศและได้ ใช้ บริการนั้น ในช่ วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558
จานวน 20,000 บาท และใช้ สิทธิหักลดหย่อนค่ าการเดินทางท่องเทีย่ วฯแล้ว 15,000 บาท จานวนเงินในส่ วน
ทีเ่ หลือจะสามารถนามาหักเป็ นค่ าลดหย่อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ ได้ หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : กรณี ผเู้ สี ยภาษีได้รับใบกากับภาษี 1 ใบเป็ นยอดเงินจานวน 20,000 บาท จะสามารถใช้สิทธิ หกั
ลดหย่อนได้เฉพาะค่าลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ เท่านั้น ส่ วนที่เหลือไม่สามารถนามาใช้เป็ นค่า
ลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศได้
กรณี ผเู้ สี ยภาษีได้รับใบกากับภาษี 2 ใบเป็ นยอดเงินจานวน 15,000 บาท และ 5,000 บาท สามารถใช้สิทธิ หกั
ลดหย่อนได้ดงั นี้ (1)หักลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ 15,000 บาท (2) หักลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การในประเทศ 5,000 บาท
ถาม : กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ไปต่ างประเทศ และจ่ ายเงินไประหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถนามาหัก
ลดหย่ อนได้ หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ การซื้ อแพคเกจทัวร์ ไปต่างประเทศ ไม่สามารถนามาหักเป็ นค่าลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การใน
ประเทศ
ถาม : ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปตามมาตรา 86/4 แห่ งประมวลรัษฎากร ทีส่ ามารถนามาใช้ เป็ นหลักฐานในการ
หักลดหย่ อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ หมายถึงอะไร
ตอบ : ใบกากับภาษีที่มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษี
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ

(4) หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม ถ้ามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
(6) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของ
สิ นค้าและหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง
(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
(8) ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด
ถาม : ใบกากับภาษีมีชื่อผู้ซื้อสิ นค้ าหลายคน สามารถนารายจ่ ายดังกล่าวไปหักลดหย่อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือ
บริการในประเทศ ได้ หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ ใบกากับภาษีตอ้ งมีชื่อผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การเพียงคนเดียว
ถาม: ใบกากับภาษีมีข้อความไม่ สมบูรณ์ เช่ น เขียนชื่ อ หรื อทีอ่ ยู่ผ้ ซู ื้อสิ นค้ าผิดผลาด หรือมีการแก้ ไขสามารถ
นามาใช้ หักลดหย่อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ ได้ หรือไม่
ตอบ : หากใบกากับภาษีน้ นั มีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้จะมีการเขียนชื่ อ
หรื อที่อยูผ่ ซู ้ ้ื อสิ นค้าผิดผลาด หรื อมีการแก้ไขข้อความ ก็สามารถใช้หกั ลดหย่อนเป็ นค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ในประเทศ ได้
ถาม : กรณีใบกากับภาษีมีท้งั สิ นค้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ และไม่ เสี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ จะหักลดหย่อนอย่างไร
ตอบ : สามารถนามาหักลดหย่อนเป็ นค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศได้เฉพาะสิ นค้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
ถาม : การซื้อประกันอุบัติเหตุ ค่ าซ่ อมรถ สามารถนามาหักลดหย่ อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ
ได้ หรือไม่
ตอบ : การซื้ อประกันอุบตั ิเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้ ค่าซ่อมรถหากเป็ นการซ่อมและจ่ายค่าซ่อม
ระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถนามาหักลดหย่อนได้
ถาม : การซื้อทองรู ปพรรณ สามารถนามาหักลดหย่อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ ได้ หรือไม่
ตอบ : หากมีหลักฐานเป็ นใบกากับภาษืซ้ื อแบบเต็มรู ปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สามารถนามา
หักลดหย่อนเป็ นค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การฯ ได้ เฉพาะค่ากาเหน็จ (มูลค่าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ถาม : ซื้อสิ นค้ าทีเ่ สี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ ร้ อยละ 0 สามารถนามาหักลดหย่อนเป็ นค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการใน
ประเทศ ได้ หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้

ถาม : ผู้ซื้อมีทอี่ ยู่ตามบัตรประชาชนกับทีอ่ ยู่ในแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแตกต่ างกันให้ ใช้ ทอี่ ยู่ใด
ตอบ : ที่อยูต่ ามที่อยูจ่ ริ งในปั จจุบนั
ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ป
ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่สามารถนามาใช้เป็ นหลักฐานใน
การหักลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในประเทศ นั้น หมายถึงใบกากับภาษีที่มีรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) คาว่า "ใบกากับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
(2) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกากับภาษี
(3) ชื่อ ที่อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
(4) หมายเลขลาดับของใบกากับภาษี และหมายเลขลาดับของเล่ม ถ้ามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ
(6) จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คานวณจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อของบริ การ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของ
สิ นค้าและหรื อของบริ การให้ชดั แจ้ง
(7) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
(8) ข้อความอื่นที่อธิ บดีกาหนด

ตารางแสดงรายการสิ นค้ าและบริการ กับการหักลดหย่อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือบริการในประเทศ
รายการ
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ค่าทาศัลยกรรมหน้าอก
ศัลยกรรมหน้า
ค่ารักษาพยาบาล
การซื้ อทองแท่ง
ซื้ อเนื้อหมู ไก่ ปลา
ซื้ อหนังสื อ นิ ตยสาร ตาราเรี ยน
ซื้ อสิ นค้าในร้าน duty free

จ่ายค่าอาหารและเครื่ องดื่มใน
ร้านอาหาร
การซื้ อทองรู ปพรรณ
ซื้ อประกันชีวติ ประกันรถยนต์
ค่าซ่อมรถ

ซื้ ออะไหล่รถ
ซื้ อบัตรเพื่อแลกรับบริ การ

ซื้ อบัตรของขวัญของ
ห้างสรรพสิ นค้า (Gift voucher)
ซื้ อทัวร์ ไปต่างประเทศ
ซื้ อทัวร์ ในประเทศ

หักลดหย่ อนค่ าซื้อสิ นค้ าหรือ
บริการในประเทศ
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
หากเป็ นการซื้ อสิ นค้าที่เสี ย VAT
ในร้าน duty free สามารถนามาใช้
ได้
หากร้านอาหารนั้นจด VAT หัก
ลดหย่อนได้ ไม่รวมสุ รา เบียร์
ไวน์
ได้เฉพาะค่ากาเหน็จ
ไม่ได้

เหตุผล
เป็ นการชาระค่าบริ การของเดือนก่อน
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
สิ นค้าในร้าน duty free มีท้ งั ที่เสี ย VAT
และไม่เสี ย VAT สาหรับสิ นค้าที่เสี ย
VAT นามาใช้ได้

ทองรู ปพรรณเสี ย VAT เฉพาะค่า
กาเหน็จ
ถือเป็ นการให้บริ การประกัน ซึ่ง
คุม้ ครองนอกจากวันที่ 25-31 ธ.ค.58

หากเป็ นการซ่อมและชาระ
ค่าบริ การ ในช่วงวันที่ 25- 31 ธ.ค.
58 และซ่อมแล้วเสร็ จภายใน 31
ธ.ค. 58 หักลดหย่อนได้
ได้
หากได้ ซื้ อบัตรแลกรับบริ การและ
นาบัตรนั้นไปใช้บริ การช่วงวันที่
25- 31 ธ.ค.58 หักลดหย่อนได้
ไม่ได้
บัตรของขวัญของห้างสรรพสิ นค้า ไม่
เสี ยVAT
ไม่ได้
หากเป็ นการซื้ อและใช้ท่องเที่ยว
ช่วงวันที่ 25- 31 ธ.ค.58 หัก
ลดหย่อนได้

ค่านวดหน้า สปา
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน

ได้
ไม่ได้

ไม่เสี ย VAT เว้นแต่เป็ นผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียน VAT

