
 

 

 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 

(การให้หกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ) 

 

หลักการส าคัญท่ีจะได้รบัสิทธิประโยชน์ 

 ผู้มีเงินได้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีซ้ือสินค้าหรือช าระค่าบริการและใช้บริการนั้น ระหว่างวันท่ี 25 
ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 สามารถน าเงินค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการท่ีได้จ่ายไปนั้น มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2558 ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท  

 โดยจะต้องมีหลักฐานการช าระเงินเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงขอได้จากผู้ขายสินค้าหรือ
ผู้ให้บริการ (ใบก ากับภาษีท่ีมีข้อมูลระบุวันท่ีซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ รายละเอียดของผู้ซ้ือ 
เช่น ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่)  

 สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7  

 กรณีสินค้าหรือบริการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเสียภาษีอัตราร้อยละ 0 ไม่สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้  

 ใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีขอหักลดหย่อนได้ดังกล่าวได้ต้องไม่เป็นการซ้ือ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  เรือ น้ ามันและก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 

(การให้หกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ) 

ค าถามท่ีถูกถามบ่อย :FAQ 

 

Q : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558 เป็นการให้สิทธิประโยชน์อะไร 

A : ผู้มีเงินได้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีซ้ือสินค้าหรือบริการระหว่างวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 
2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถน าเงินค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการท่ีได้จ่ายไปนั้น 
มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2558 ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะต้องมีหลักฐานการช าระเงินเป็นใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงขอได้จากผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการ (ใบก ากับภาษีท่ีมีข้อมูลระบุรายละเอียดของผู้ซ้ือ เช่น ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่) ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการ
ซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามันและก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  
 
Q : การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ มีหลักเกณฑ์ เง่ือนไขอย่างไร  
A : การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ มีหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ดังนี้ 

1. เป็นการซ้ือสินค้าหรือช าระค่าบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ท้ังนี้กรณีการ
ช าระค่าบริการนั้น ต้องมีการใช้บริการระหว่างวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 ด้วย 

 2. มีหลักฐานการซ้ือสินค้าเป็นใบก ากับภาษีเต็มรูป(ระบุช่ือ-สกุล และที่อยู ่ของผู้ซื้อสินค้า ) ของ
วันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 
 3. สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (กรณีสินค้าหรือบริการได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องน ามารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเสียภาษีอัตรา
ร้อยละ 0 ไม่สามารถใช้ได้) 
 4. การซ้ือสินค้านั้นไม่รวมถึง การซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามันและ
ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  
 
Q : การให้หกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศในช่วงปลายปี 2558 ผู้ใช้สิทธิประโยชน์คือใคร  

A :  บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมหา้งหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

 



 
 

Q : สินค้าหรือบริการใดบ้างท่ีสามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ 

A : สินค้าหรือบริการทุกประเภทจากผู้ประกอบการจดทะเบียน ยกเว้นการซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน และก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ แต่ท้ังนี้ต้องมีการช าระค่าสินค้าและใช้บริการ 

ระหว่างวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 ด้วย 
 
Q: ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ท่ีช าระ ระหว่างวันท่ี 25- 31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามาหักค่าลดหย่อน
ได้หรือไม่ 
A: ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นการช าระค่าบริการของการใช้บริการของเดือนก่อนหน้าจึงไม่สามารถน ามาหัก
ลดหย่อนได้ 
 
Q : มาตรการน้ีเริ่มใช้สิทธิได้เม่ือใด 
A : มาตรการดังกล่าวจะสามารถน าเป็นหักค่าลดหย่อนได้เฉพาะการซ้ือสินค้าหรือค่าบริการในระหว่าง 7 วัน
สุดท้ายของปี 2558 คือ ระหว่างวันท่ี 25 - 31 ธันวาคม 2558 
 
Q : กรณีช าระค่าบริการระหว่างวันท่ี 25 - 31 ธันวาคม 2558 แต่ไปใช้บริการในวันอ่ืนท่ีไม่ใช่วันท่ี 25-31 
ธันวาคม 2558 จะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่ 
A : ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากต้องการช าระค่าบริการและใช้บริการในช่วงวันท่ี 25 - 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น 

 
Q : กรณีซ้ือสินค้าหรือช าระค่าบริการหลายครั้ง (มีใบก ากับภาษีหลายใบ ) ระหว่างวันที่ 25-31 
ธันวาคม 2558 จะสามารถน ามูลค่าการซ้ือสินค้าหรือช าระค่าบริการแต่ละครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิได้
หรือไม่ 
A : การซ้ือสินค้าหรือค่าบริการในแต่ละครั้งหากมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถน าการซื้อหลายครั ้งมา
รวมกันได้ แต่ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 15,000 บาท 

 

Q : กรณีจ่ายค่าการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศในช่วงวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 จ านวน 15,000 

บาท จะสามารถน าหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบรกิารในประเทศด้วยได้หรือไม่ อย่างไร 

A: หากมีการใช้บริการในช่วงวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 ผู้เสียภาษีสามารถเลือกน ามาหักลดหย่อน เป็นค่า

การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศได้ 15,000 บาท หรือ ค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศได้ 15,000 บาท 

แต่จะหักท้ังสองรายการไม่ได้ 

 

Q : กรณีจ่ายค่าการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศและได้ใช้บริการน้ัน ในช่วงวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 

จ านวน 20,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเท่ียวฯแล้ว 15,000 บาท จ านวนเงินใน

ส่วนท่ีเหลือจะสามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ อย่างไร 



 
 

A : กรณีผู้เสียภาษีได้รับใบก ากับภาษี 1 ใบเป็นยอดเงินจ านวน 20,000 บาท จะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อน

ได้เฉพาะค่าลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเท่ียวฯ เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถน ามาใช้เป็นค่าลดหยอ่นค่าซ้ือ

สินค้าหรือบริการในประเทศได้ 

 กรณีผู้เสียภาษีได้รับใบก ากับภาษี 2 ใบเป็นยอดเงินจ านวน 15,000 บาท และ 5,000 บาท สามารถ

ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ดังนี้ (1)หักลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเท่ียวฯ 15,000 บาท  (2) หักลดหย่อนค่าซ้ือ

สินค้าหรือบริการในประเทศ 5,000 บาท 

 

Q : กรณีซ้ือแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ และจ่ายเงินไประหว่างวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามาหัก

ลดหย่อนได้หรือไม่ 

A: ไม่ได้ การซ้ือแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ ไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ 

 

Q : ใบก ากบัภาษแีบบเต็มรปูตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานใน

การหกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ หมายถึงอะไร 

A :  ใบก ากับภาษีท่ีมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (1) ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด 

    (2) ช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากับภาษี 

    (3) ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ 

    (4) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี 

    (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

    (6) จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของ

สินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 

    (7) วัน เดือน ปี ท่ีออกใบก ากับภาษี 

    (8) ข้อความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 

Q : ใบก ากบัภาษีมีช่ือผู้ซ้ือสินค้าหลายคน สามารถน ารายจ่ายดังกล่าวไปหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือ

บริการในประเทศ ได้หรือไม่ 

A : ไม่ได้ ใบก ากับภาษีต้องมีช่ือผู้ซ้ือสินค้าหรือช าระค่าบริการเพียงคนเดียว 

 

Q : ใบก ากบัภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนช่ือ หรือท่ีอยู่ผู้ซ้ือสินค้าผิดผลาด หรือมีการแกไ้ข

สามารถน ามาใช้หักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ 



 
 

A : หากใบก ากับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้จะมีการเขียนช่ือ หรือ

ท่ีอยู่ผู้ซ้ือสินค้าผิดผลาด หรือมีการแก้ไขข้อความ ก็สามารถใช้หักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการใน

ประเทศ ได้ 

 

Q : กรณีใบก ากบัภาษีมีท้ังสินค้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะหกัลดหย่อนอย่างไร 

A :  สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศได้เฉพาะสินค้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

Q : การซ้ือประกันอุบัติเหตุ  ค่าซ่อมรถ สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ 

ได้หรือไม่ 

A :  การซ้ือประกันอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้ 

      ค่าซ่อมรถหากเป็นการซ่อมและจ่ายค่าซ่อมระหว่างวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามาหัก

ลดหย่อนได้ 

 

Q : การซ้ือทองรูปพรรณ สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ 

A :  หากมหีลักฐานเป็นใบก ากับภาษืซ้ือแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สามารถน ามาหัก

ลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการฯ ได้ เฉพาะค่าก าเหน็จ (มูลค่าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

Q : ซ้ือสินค้าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการใน

ประเทศ ได้หรือไม่ 

A :  ไม่ได้ 

 

Q : ผู้ซ้ือมีท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนกับท่ีอยู่ในแบบภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันให้ใช้ท่ีอยู่ใด 

A :  ท่ีอยู่ตามท่ีอยู่จริงในปัจจุบัน 

 

-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรปู 

ใบก ากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานใน

การหักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ นั้น หมายถึงใบก ากับภาษีท่ีมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (1) ค าว่า "ใบก ากับภาษี" ในท่ีท่ีเห็นได้เด่นชัด 

    (2) ช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากับภาษี 

    (3) ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ซ้ือสินค้าหรือผู้รับบริการ 

    (4) หมายเลขล าดับของใบก ากับภาษี และหมายเลขล าดับของเล่ม ถ้ามี 

    (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ 

    (6) จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค านวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของ

สินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง 

    (7) วัน เดือน ปี ท่ีออกใบก ากับภาษี 



 
 

(8) ข้อความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายป ี2558 

(การใหห้กัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบรกิารในประเทศ) 

ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการ กบัการหกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรอืบริการในประเทศ 

รายการ การหกัลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือ
บริการในประเทศ 

เหตุผล 

ค่าน้ า ค่าไฟ คา่โทรศัพท์ ไม่ได้ เป็นการช าระค่าบริการของเดือนก่อน 
ค่าท าศัลยกรรมหน้าอก  
ศัลยกรรมหน้า 

ไม่ได้ ได้รับยกเว้น VAT 

ค่ารักษาพยาบาล ไม่ได้ ได้รับยกเว้น VAT 
การซ้ือทองแท่ง ไม่ได้ ได้รับยกเว้น VAT 
ซ้ือเนื้อหมู ไก่ ปลา  ไม่ได้ ได้รับยกเว้น VAT 

ซ้ือหนังสือ นิตยสาร ต าราเรียน ไม่ได้ ได้รับยกเว้น VAT 
ซ้ือสินค้าในร้าน duty free หากเป็นการซ้ือสินค้าท่ีเสีย VAT ใน

ร้าน duty free สามารถน ามาใช้ได้ 
สินค้าในร้าน duty free มีท้ังท่ีเสีย VAT 
และไม่เสีย VAT ส าหรับการซ้ือสินค้าท่ี
เสีย VAT สามารถน ามาใช้ได้ 

จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองดื่มใน
ร้านอาหาร 

หากร้านอาหารนั้นจด VAT สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้ ท้ังนี้ไม่รวมสุรา 
เบียร์ ไวน์ 

 

การซ้ือทองรูปพรรณ ได้เฉพาะค่าก าเหน็จ เพราะการซ้ือทองรูปพรรณเสีย VAT 
เฉพาะค่าก าเหน็จ 

ซ้ือประกันชีวิต ประกันรถยนต ์ ไม่ได้ เพราะเป็นการให้บริการประกันซ่ึง
คุ้มครองนอกจากวันท่ี 25-31 ธ.ค.58 

ค่าซ่อมรถ หากเป็นการซ่อมและช าระค่าบริการ 
ในช่วงวันท่ี 25- 31 ธ.ค.58 และซ่อม
แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 58 
สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ 

 

ซ้ืออะไหล่รถ ได้  
ซ้ือบัตรเพ่ือแลกรับบริการ  หากได้ ซ้ือบัตรแลกรับบริการและน า

บัตรนั้นไปใช้บริการในช่วงวันท่ี 25- 
31 ธ.ค.58 สามารถน ามาหัก
ลดหย่อนได้ 

 

ซ้ือบัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า 
(Gift voucher) 

ไม่ได้ บัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า ไม่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ซ้ือทัวร์ไปต่างประเทศ ไม่ได้  
ซ้ือทัวร์ในประเทศ หากเป็นการซ้ือและใช้ท่องเท่ียวช่วง

วันท่ี 25- 31 ธ.ค.58 สามารถน ามา
 



 
 

หักลดหย่อนได้ 
ค่านวดหน้า สปา ได้  
ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไม่ได้ ไม่เสีย VAT เว้นแต่เป็นผู้ประกอบการจด

ทะเบียน VAT 

 
 


