
 

 

 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2558 

(การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ) 

 

หลกัการส าคัญทีจ่ะได้รับสิทธิประโยชน์ 

 ผูมี้เงินไดท่ี้เป็นบุคคลธรรมดาท่ีซ้ือสินคา้หรือช าระค่าบริการและใชบ้ริการนั้น ระหวา่งวนัท่ี 
25 ธนัวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 จากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 สามารถน าเงินค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการท่ีได้จ่ายไปนั้น มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการ
ค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2558 ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 
บาท  

 โดยจะตอ้งมีหลกัฐานการช าระเงินเป็นใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปซ่ึงขอไดจ้ากผูข้ายสินคา้
หรือผูใ้ห้บริการ (ใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้มูลระบุวนัท่ีซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ รายละเอียดของ
ผูซ้ื้อ เช่น ช่ือ-สกุล ท่ีอยู)่  

 สินคา้หรือบริการนั้นตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7  
 กรณีสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเสียภาษีอตัราร้อยละ 0 ไม่สามารถ

น ามาหกัลดหยอ่นได ้ 
 ใบก ากับภาษีเต็มรูปท่ีขอหักลดหย่อนได้ดงักล่าวได้ตอ้งไม่เป็นการซ้ือ สุรา เบียร์ ไวน์ 

ยาสูบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ เรือ น ้ามนัและก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  
 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2558 

(การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ) 

ค าถามทีถู่กถามบ่อย :FAQ 

 

ถาม : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในช่วงปลายปี 2558 เป็นการให้สิทธิประโยชน์อะไร 

ตอบ : ผูมี้เงินไดท่ี้เป็นบุคคลธรรมดาท่ีซ้ือสินคา้หรือบริการระหว่างวนัท่ี 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 
ธันวาคม 2558 จากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถน าเงินค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการท่ีได้
จ่ายไปนั้น มาหกัเป็นค่าลดหยอ่นในการค านวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2558 ตามจ านวนเงิน
ท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะตอ้งมีหลกัฐานการช าระเงินเป็นใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปซ่ึงขอได้
จากผูข้ายสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ (ใบก ากบัภาษีท่ีมีขอ้มูลระบุรายละเอียดของผูซ้ื้อ เช่น ช่ือ-สกุล ท่ีอยู)่ ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงการซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ น ้ามนัและก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  
 
ถาม : การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ มีหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขอย่างไร  
ตอบ : การใหห้กัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในประเทศ มีหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข ดงัน้ี 



 

 

1. เป็นการซ้ือสินคา้หรือช าระค่าบริการจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งน้ีกรณีการ
ช าระค่าบริการนั้น ตอ้งมีการใชบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 25-31 ธนัวาคม 2558 ดว้ย 

 2. มีหลกัฐานการซ้ือสินคา้เป็นใบก ากบัภาษีเต็มรูป(ระบุช่ือ-สกุล และท่ีอยู่ของผูซ้ื้อสินคา้) ของ
วนัท่ี 25-31 ธันวาคม 2558 
 3. สินคา้หรือบริการนั้นตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7 (กรณีสินคา้หรือบริการไดร้ับ
ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม สินคา้หรือบริการที่ไม่ตอ้งน ามารวมเป็นมูลค่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเสียภาษี
อตัราร้อยละ 0 ไม่สามารถใช้ได)้ 
 4. การซ้ือสินคา้นั้นไม่รวมถึง การซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ น ้ามนัและ
ก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ  
 
ถาม : การให้หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศในช่วงปลายปี 2558 ผู้ใช้สิทธิประโยชน์คือใคร  

ตอบ :  บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

 

ถาม : สินค้าหรือบริการใดบ้างที่สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้  

ตอบ : สินคา้หรือบริการทุกประเภทจากผูป้ระกอบการจดทะเบียน ยกเวน้การซ้ือสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 
รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ น ้ามนั และก๊าซส าหรับเติมยานพาหนะ แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการช าระค่าสินคา้และใช้
บริการ ระหวา่งวนัท่ี 25-31 ธนัวาคม 2558 ดว้ย 
 
ถาม: ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่ช าระ ระหว่างวนัที่ 25- 31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้
หรือไม่ 
ตอบ: ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ เป็นการช าระค่าบริการของการใช้บริการของเดือนก่อนหน้าจึงไม่สามารถ
น ามาหกัลดหยอ่นได ้
 
ถาม : มาตรการนีเ้ร่ิมใช้สิทธิได้เมื่อใด 
ตอบ : มาตรการดงักล่าวจะสามารถน าเป็นหกัค่าลดหยอ่นไดเ้ฉพาะการซ้ือสินคา้หรือค่าบริการในระหวา่ง 7 
วนัสุดทา้ยของปี 2558 คือ ระหว่างวนัท่ี 25 - 31 ธันวาคม 2558 
 
ถาม : กรณีช าระค่าบริการระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 แต่ไปใช้บริการในวันอื่นที่ไม่ใช่วันที่ 25-31 
ธันวาคม 2558 จะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่ 
ตอบ : ไม่สามารถใชไ้ดเ้น่ืองจากตอ้งการช าระค่าบริการและใชบ้ริการในช่วงวนัท่ี 25 - 31 ธนัวาคม 2558 เท่านั้น 
 
ถาม : กรณีซื ้อสินค้าหรือช าระค่าบริการหลายคร้ัง (มีใบก ากับภาษีหลายใบ) ระหว่างวันที ่ 25 -31 
ธันวาคม 2558 จะสามารถน ามูลค่าการซื้อสินค้าหรือช าระค่าบริการแต่ละคร้ังมารวมกันเพื่อใช้สิทธิได้
หรือไม่ 



 

 

ตอบ : การซ้ือสินคา้หรือค่าบริการในแต่ละคร้ังหากมีมูลค่าไม่ถึง 15,000 บาท สามารถน าการซ้ือหลายคร้ัง
มารวมกนัได ้แต่ใช้สิทธิไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท 

 

ถาม : กรณจ่ีายค่าการเดินทางท่องเทีย่วภายในประเทศในช่วงวนัที ่25-31 ธันวาคม 2558 จ านวน 15,000 

บาท จะสามารถน าหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศด้วยได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ : หากมีการใชบ้ริการในช่วงวนัท่ี 25-31 ธนัวาคม 2558 ผูเ้สียภาษีสามารถเลือกน ามาหกัลดหยอ่น เป็น

ค่าการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศได ้15,000 บาท หรือ ค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในประเทศได ้15,000 

บาท แต่จะหกัทั้งสองรายการไม่ได ้

 

ถาม : กรณจ่ีายค่าการเดินทางท่องเทีย่วในประเทศและได้ใช้บริการน้ัน ในช่วงวนัที ่25-31 ธันวาคม 2558 

จ านวน 20,000 บาท และใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าการเดินทางท่องเทีย่วฯแล้ว 15,000 บาท จ านวนเงินในส่วน

ทีเ่หลือจะสามารถน ามาหักเป็นค่าลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ : กรณีผูเ้สียภาษีไดรั้บใบก ากบัภาษี 1 ใบเป็นยอดเงินจ านวน 20,000 บาท จะสามารถใชสิ้ทธิหกั

ลดหยอ่นไดเ้ฉพาะค่าลดหยอ่นค่าการเดินทางท่องเท่ียวฯ เท่านั้น ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นค่า

ลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในประเทศได ้

 

กรณีผูเ้สียภาษีไดรั้บใบก ากบัภาษี 2 ใบเป็นยอดเงินจ านวน 15,000 บาท และ 5,000 บาท สามารถใชสิ้ทธิหกั

ลดหยอ่นไดด้งัน้ี (1)หกัลดหยอ่นค่าการเดินทางท่องเท่ียวฯ 15,000 บาท  (2) หกัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือ

บริการในประเทศ 5,000 บาท 

 

ถาม : กรณซ้ืีอแพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ และจ่ายเงินไประหว่างวันที ่25-31 ธันวาคม 2558 สามารถน ามาหัก

ลดหย่อนได้หรือไม่ 

ตอบ: ไม่ได ้การซ้ือแพคเกจทวัร์ไปต่างประเทศ ไมส่ามารถน ามาหกัเป็นค่าลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการใน

ประเทศ 

ถาม : ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานในการ

หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ หมายถึงอะไร 

ตอบ :  ใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

    (1) ค  าวา่ "ใบก ากบัภาษี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

    (2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากบัภาษี 

    (3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 



 

 

    (4) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม ถา้มี 

    (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

    (6) จ  านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของ

สินคา้และหรือของบริการให้ชดัแจง้ 

    (7) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

    (8) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด 

 

ถาม : ใบก ากบัภาษีมีช่ือผู้ซ้ือสินค้าหลายคน สามารถน ารายจ่ายดังกล่าวไปหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือ

บริการในประเทศ ได้หรือไม่ 

ตอบ : ไม่ได ้ใบก ากบัภาษีตอ้งมีช่ือผูซ้ื้อสินคา้หรือช าระค่าบริการเพียงคนเดียว 

 

ถาม: ใบก ากบัภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนช่ือ หรือทีอ่ยู่ผู้ซ้ือสินค้าผดิผลาด หรือมีการแก้ไขสามารถ

น ามาใช้หักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ 

ตอบ : หากใบก ากบัภาษีนั้นมีรายการครบถว้นตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แมจ้ะมีการเขียนช่ือ 

หรือท่ีอยูผู่ซ้ื้อสินคา้ผิดผลาด หรือมีการแกไ้ขขอ้ความ ก็สามารถใชห้กัลดหยอ่นเป็นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการ

ในประเทศ ได ้

 

ถาม : กรณใีบก ากบัภาษีมีทั้งสินค้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่และไม่เสียภาษีมูลค่าเพิม่ จะหักลดหย่อนอย่างไร 

ตอบ :  สามารถน ามาหกัลดหยอ่นเป็นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในประเทศไดเ้ฉพาะสินคา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ถาม : การซ้ือประกนัอุบัติเหตุ  ค่าซ่อมรถ สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ 

ได้หรือไม่ 

ตอบ :  การซ้ือประกนัอุบติัเหตุไม่สามารถหกัลดหยอ่นได ้ค่าซ่อมรถหากเป็นการซ่อมและจ่ายค่าซ่อม

ระหวา่งวนัท่ี 25-31 ธนัวาคม 2558 สามารถน ามาหกัลดหยอ่นได ้

ถาม : การซ้ือทองรูปพรรณ สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ ได้หรือไม่ 

ตอบ :  หากมีหลกัฐานเป็นใบก ากบัภาษืซ้ือแบบเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร สามารถน ามา

หกัลดหยอ่นเป็นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการฯ ได ้เฉพาะค่าก าเหน็จ (มูลค่าท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

ถาม : ซ้ือสินค้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ 0 สามารถน ามาหักลดหย่อนเป็นค่าซ้ือสินค้าหรือบริการใน

ประเทศ ได้หรือไม่ 

ตอบ :  ไม่ได ้



 

 

ถาม : ผู้ซ้ือมีทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชนกบัทีอ่ยู่ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกนัให้ใช้ทีอ่ยู่ใด 

ตอบ :  ท่ีอยูต่ามท่ีอยูจ่ริงในปัจจุบนั 

 
ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป 

ใบก ากบัภาษีแบบเตม็รูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานใน

การหกัลดหยอ่นค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในประเทศ นั้น หมายถึงใบก ากบัภาษีท่ีมีรายการอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 

    (1) ค  าวา่ "ใบก ากบัภาษี" ในท่ีท่ีเห็นไดเ้ด่นชดั 

    (2) ช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูป้ระกอบการจดทะเบียนท่ีออกใบก ากบัภาษี 

    (3) ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการ 

    (4) หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี และหมายเลขล าดบัของเล่ม ถา้มี 

    (5) ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ 

    (6) จ  านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีค  านวณจากมูลค่าของสินคา้หรือของบริการ โดยใหแ้ยกออกจากมูลค่าของ

สินคา้และหรือของบริการให้ชดัแจง้ 

    (7) วนั เดือน ปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 

(8) ขอ้ความอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด  

 
 

 



 

 

ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการ กบัการหักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือบริการในประเทศ 

รายการ หักลดหย่อนค่าซ้ือสินค้าหรือ
บริการในประเทศ 

เหตุผล 

ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ ไม่ได ้ เป็นการช าระค่าบริการของเดือนก่อน 
ค่าท าศลัยกรรมหนา้อก  
ศลัยกรรมหนา้ 

ไม่ได ้ ไดรั้บยกเวน้ VAT 

ค่ารักษาพยาบาล ไม่ได ้ ไดรั้บยกเวน้ VAT 
การซ้ือทองแท่ง ไม่ได ้ ไดรั้บยกเวน้ VAT 
ซ้ือเน้ือหมู ไก่ ปลา  ไม่ได ้ ไดรั้บยกเวน้ VAT 
ซ้ือหนงัสือ นิตยสาร ต าราเรียน ไม่ได ้ ไดรั้บยกเวน้ VAT 
ซ้ือสินคา้ในร้าน duty free หากเป็นการซ้ือสินคา้ท่ีเสีย VAT 

ในร้าน duty free สามารถน ามาใช้
ได ้

สินคา้ในร้าน duty free มีทั้งท่ีเสีย VAT 
และไม่เสีย VAT ส าหรับสินคา้ท่ีเสีย 
VAT น ามาใชไ้ด ้

จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ร้านอาหาร 

หากร้านอาหารนั้นจด VAT หกั
ลดหยอ่นได ้ไม่รวมสุรา เบียร์ 

ไวน ์

 

การซ้ือทองรูปพรรณ ไดเ้ฉพาะค่าก าเหน็จ ทองรูปพรรณเสีย VAT เฉพาะค่า
ก าเหน็จ 

ซ้ือประกนัชีวติ ประกนัรถยนต ์ ไม่ได ้ ถือเป็นการใหบ้ริการประกนั ซ่ึง
คุม้ครองนอกจากวนัท่ี 25-31 ธ.ค.58 

ค่าซ่อมรถ หากเป็นการซ่อมและช าระ
ค่าบริการ ในช่วงวนัท่ี 25- 31 ธ.ค.
58 และซ่อมแลว้เสร็จภายใน 31 

ธ.ค. 58 หกัลดหยอ่นได ้

 

ซ้ืออะไหล่รถ ได ้  
ซ้ือบตัรเพื่อแลกรับบริการ  หากได ้ซ้ือบตัรแลกรับบริการและ

น าบตัรนั้นไปใชบ้ริการช่วงวนัท่ี 
25- 31 ธ.ค.58 หกัลดหยอ่นได ้

 

ซ้ือบตัรของขวญัของ
หา้งสรรพสินคา้ (Gift voucher) 

ไม่ได ้ บตัรของขวญัของหา้งสรรพสินคา้ ไม่
เสียVAT 

ซ้ือทวัร์ไปต่างประเทศ ไม่ได ้  
ซ้ือทวัร์ในประเทศ หากเป็นการซ้ือและใชท้่องเท่ียว

ช่วงวนัท่ี 25- 31 ธ.ค.58 หกั
ลดหยอ่นได ้

 



 

 

ค่านวดหนา้ สปา ได ้  
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไม่ได ้ ไม่เสีย VAT เวน้แต่เป็นผูป้ระกอบการ

จดทะเบียน VAT 
 
 


