มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2558
(การใหหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ)
หลักการ

• ผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินคาระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม
2558 หรื อ ชํ าระค า บริ ก ารและใช บ ริก ารระหว า งวั น ที่ 25-31 ธั น วาคม 2558 จาก
ผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
• สามารถนําเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการที่ไดจายไปนั้น มาหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี 2558 ตามจํานวนเงินที่จายจริง แตไมเกิน 15,000 บาท
• โดยจะตองมีหลักฐานการชําระเงินเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งขอไดจากผูขายสินคาหรือ
ผูใหบริการ (ใบกํากับภาษีที่มีขอมูลระบุวันที่ซื้อสินคาหรือใชบริการ รายละเอียดของผูซื้อ
เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู)
• สินคาหรือบริการนั้นตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 7
• กรณีสินคาหรือบริการที่ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม หรือเสียภาษีอัตรารอยละ 0 ไมสามารถ
นํามาหักลดหยอนได และไมรวมถึงการซื้อสุรา เบียร ไวน ยาสูบ รถยนต รถจักรยานยนต
เรือ น้ํามันและกาซสําหรับเติมยานพาหนะ

ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ที่สามารถนํามาใชเปนหลักฐานใน
การหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ นั้น หมายถึงใบกํากับภาษีทมี่ ีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบกํากับภาษี" ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม ถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(6) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของ
สินคาและหรือของบริการใหชัดแจง
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
(8) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2558
(การใหหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ)
คําถามที่ถูกถามบอย :FAQ
Q : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในชวงปลายป 2558 เปนการใหสิทธิประโยชนอะไร
A : ผูมีเงินไดที่เปนบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินคาหรือบริการระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม
2558 จากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สามารถนําเงินคาซื้อสินคาหรือคาบริการที่ไดจายไปนั้น
มาหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปภาษี 2558 ตามจํานวนเงินที่จายจริง
แตไมเกิน 15,000 บาท โดยจะตองมีหลักฐานการชําระเงินเปนใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งขอไดจากผูขาย
สินคาหรือผูใหบริการ (ใบกํากับภาษีที่มีขอมูลระบุรายละเอียดของผูซื้อ เชน ชื่อ-สกุล ที่อยู) ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
ซื้อสุรา เบียร ไวน ยาสูบ รถยนต รถจักรยานยนต เรือ น้ํามันและกาซสําหรับเติมยานพาหนะ
Q : การใหหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ มีหลักเกณฑ เงื่อนไขอยางไร
A : การใหหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ มีหลักเกณฑ เงื่อนไข ดังนี้
1. เปนการซื้อสินคาหรือชําระคาบริการจากผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ทั้งนี้กรณีการ
ชําระคาบริการนั้น ตองมีการใชบริการระหวางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ดวย
2. มีห ลักฐานการซื้อสิน คาเปน ใบกํากับ ภาษีเ ต็มรูป (ระบุชื่อ-สกุล และที่อยูของผูซื้อสิน คา) ของ
วันที่ 25-31 ธันวาคม 2558
3. สิน คา หรือ บริก ารนั้น ตอ งเสีย ภาษีมูล คาเพิ่มในอัตรารอ ยละ 7 (กรณีสิน คาหรือบริการไดรับ
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม สินคาหรือบริการที่ไมตองนํามารวมเปนมูลคาฐานภาษีมูลคาเพิ่ม หรือเสียภาษีอัตรา
รอยละ 0 ไมสามารถใชได)
4. การซื้อสินคานั้นไมรวมถึง การซื้อสุรา เบียร ไวน ยาสูบ รถยนต รถจักรยานยนต เรือ น้ํามันและ
กาซสําหรับเติมยานพาหนะ
Q : การใหหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศในชวงปลายป 2558 ผูใชสิทธิประโยชนคือใคร
A : บุคคลธรรมดาเทานั้น ไมรวมหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
Q : สินคาหรือบริการใดบางที่สามารถนํามาหักคาลดหยอนได
A : สินคาหรือบริการทุกประเภทจากผูประกอบการจดทะเบียน ยกเวนการซื้อสุรา เบียร ไวน ยาสูบ รถยนต
รถจักรยานยนต เรือ น้ํามัน และกาซสําหรับเติมยานพาหนะ แตทั้งนี้ตองมีการชําระคาสินคาและใชบริการ
ระหวางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ดวย
Q: ค าน้ํา คาไฟ คา โทรศัพท ที่ชํา ระ ระหว างวั นที่ 25- 31 ธั นวาคม 2558 สามารถนํ า มาหัก คา
ลดหยอนไดหรือไม
A: คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท เปนการชําระคาบริการของการใชบริการของเดือนกอนหนาจึงไมสามารถนํามาหัก
ลดหยอนได
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Q : มาตรการนี้เริ่มใชสิทธิไดเมื่อใด
A : มาตรการดังกลาวจะสามารถนําเปนหักคาลดหยอนไดเฉพาะการซื้อสินคาหรือคาบริการในระหวาง 7 วัน
สุดทายของป 2558 คือ ระหวางวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558
Q : กรณีชําระคาบริการระหวางวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 แตไปใชบริการในวันอื่นที่ไมใชวันที่ 25-31
ธันวาคม 2558 จะสามารถใชสิทธิไดหรือไม
A : ไมสามารถใชไดเนื่องจากตองการชําระคาบริการและใชบริการในชวงวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 เทานั้น
Q : กรณีซื้อสิน คา หรือชํา ระคา บริก ารหลายครั้ง (มีใ บกํา กับภาษีหลายใบ) ระหวา งวัน ที่ 25-31
ธันวาคม 2558 จะสามารถนํามูลคาการซื้อสินคาหรือชําระคาบริการแตละครั้งมารวมกันเพื่อใชสิทธิ
ไดหรือไม
A : การซื้อสินคาหรือคาบริการในแตละครั้งหากมีมูลคาไมถึง 15,000 บาท สามารถนําการซื้อหลายครั้งมา
รวมกันได แตใชสิทธิไดไมเกิน 15,000 บาท
Q : กรณีจายคาการเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศในชวงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 จํานวน
15,000 บาท จะสามารถนําหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศดวยไดหรือไม อยางไร
A: หากมีการใชบริการในชวงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 ผูเสียภาษีสามารถเลือกนํามาหักลดหยอน เปนคา
การเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศได 15,000 บาท หรือ คาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศได 15,000
บาท แตจะหักทั้งสองรายการไมได
Q : กรณีจายคาการเดินทางทองเที่ยวในประเทศและไดใชบริการนั้น ในชวงวันที่ 25-31 ธันวาคม
2558 จํานวน 20,000 บาท และใชสิทธิหักลดหยอนคาการเดินทางทองเที่ยวฯแลว 15,000 บาท
จํานวนเงินในสวนที่เหลือจะสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ ไดหรือไม
อยางไร
A : กรณีผูเสียภาษีไดรับใบกํากับภาษี 1 ใบเปนยอดเงินจํานวน 20,000 บาท จะสามารถใชสิทธิหักลดหยอน
ไดเฉพาะคาลดหยอนคาการเดินทางทองเที่ยวฯ เทานั้น สวนที่เหลือไมสามารถนํามาใชเปนคาลดหยอนคาซื้อ
สินคาหรือบริการในประเทศได
กรณีผูเสียภาษีไดรับใบกํากับภาษี 2 ใบเปนยอดเงินจํานวน 15,000 บาท และ 5,000 บาท
สามารถใชสิทธิหักลดหยอนไดดังนี้ (1)หักลดหยอนคาการเดินทางทองเที่ยวฯ 15,000 บาท (2) หัก
ลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ 5,000 บาท
Q : กรณีซื้อแพคเกจทัวรไปตางประเทศ และจายเงินไประหวางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถนํามา
หักลดหยอนไดหรือไม
A: ไมได การซื้อแพคเกจทัวรไปตางประเทศ ไมสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ
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Q : ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร ที่สามารถนํามาใชเปนหลักฐานใน
การหักลดหยอนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ หมายถึงอะไร
A : ใบกํากับภาษีที่มีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1) คําวา "ใบกํากับภาษี" ในที่ที่เห็นไดเดนชัด
(2) ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของผูประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกํากับภาษี
(3) ชื่อ ที่อยู ของผูซื้อสินคาหรือผูรับบริการ
(4) หมายเลขลําดับของใบกํากับภาษี และหมายเลขลําดับของเลม ถามี
(5) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลคาของสินคาหรือของบริการ
(6) จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มที่คํานวณจากมูลคาของสินคาหรือของบริการ โดยใหแยกออกจากมูลคาของ
สินคาและหรือของบริการใหชัดแจง
(7) วัน เดือน ป ที่ออกใบกํากับภาษี
(8) ขอความอื่นที่อธิบดีกําหนด
Q : ใบกํากับภาษีมีชื่อผูซื้อสินคาหลายคน สามารถนํารายจายดังกลาวไปหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือ
บริการในประเทศ ไดหรือไม
A : ไมได ใบกํากับภาษีตองมีชื่อผูซื้อสินคาหรือชําระคาบริการเพียงคนเดียว
Q : ใบกํากับภาษีมีขอความไมสมบูรณ เชน เขียนชื่อ หรือที่อยูผูซื้อสินคาผิดพลาด หรือมีการแกไข
สามารถนํามาใชหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ ไดหรือไม
A : หากใบกํากับภาษีนั้นมีรายการครบถวนตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร แมจะมีการเขียนชื่อ หรือ
ที่อยูผูซื้อสินคาผิดพลาด หรือมีการแกไขขอความ ก็สามารถใชหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการใน
ประเทศ ได
Q : กรณีใบกํากับภาษีมีทั้งสินคาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มและไมเสียภาษีมูลคาเพิ่ม จะหักลดหยอนอยางไร
A : สามารถนํามาหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศไดเฉพาะสินคาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
Q : การซื้อประกันอุบัติเหตุ คาซอมรถ สามารถนํามาหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ
ไดหรือไม
A : การซื้อประกันอุบัติเหตุไมสามารถหักลดหยอนได
คาซอมรถหากเปนการซอมและจายคาซอมระหวางวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 สามารถนํามาหัก
ลดหยอนได
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Q : การซื้อทองรูปพรรณ สามารถนํามาหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการในประเทศ ไดหรือไม
A : หากมีหลักฐานเปนใบกํากับภาษืซื้อแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แหงประมวลรัษฎากร สามารถนํามา
หักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการฯ ได เฉพาะคากําเหน็จ (มูลคาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่ม)
Q : ซื้อสินคาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 0 สามารถนํามาหักลดหยอนเปนคาซื้อสินคาหรือบริการใน
ประเทศ ไดหรือไม
A : ไมได
Q : ผูซื้อมีที่อยูตามบัตรประชาชนกับที่อยูในแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันใหใชที่อยูใด
A : ที่อยูตามที่อยูจริงในปจจุบัน
--------------------------------------------------

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2558
(การให้หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ)
ตารางแสดงรายการสินค้าและบริการ กับการหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ
รายการ
ค่าน้้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
ค่าท้าศัลยกรรมหน้าอก
ศัลยกรรมหน้า
ค่ารักษาพยาบาล
การซื้อทองแท่ง
ซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา
ซื้อหนังสือ นิตยสาร ต้าราเรียน
ซื้อสินค้าในร้าน duty free

การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือ
เหตุผล
บริการในประเทศ
ไม่ได้
เป็นการช้าระค่าบริการของเดือนก่อน
ไม่ได้
ได้รับยกเว้น VAT

การซื้อทองรูปพรรณ

ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้
หากเป็นการซื้อสินค้าที่เสีย VAT
ในร้าน duty free สามารถ
น้ามาใช้ได้
หากร้านอาหารนั้นจด VAT
สามารถน้ามาหักลดหย่อนได้ ทั้งนี้
ไม่รวมสุรา เบียร์ ไวน์
ได้เฉพาะค่าก้าเหน็จ

ซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์

ไม่ได้

ค่าซ่อมรถ

หากเป็นการซ่อมและช้าระ
ค่าบริการ ในช่วงวันที่ 25- 31
ธ.ค.58 และซ่อมแล้วเสร็จภายใน
31 ธ.ค. 58 สามารถน้ามาหัก
ลดหย่อนได้
ได้
หากได้ ซื้อบัตรแลกรับบริการและ
น้าบัตรนั้นไปใช้บริการในช่วงวันที่
25- 31 ธ.ค.58 สามารถน้ามา
หักลดหย่อนได้
ไม่ได้
บัตรของขวัญของห้างสรรพสินค้า ไม่
เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่ได้
หากเป็นการซื้อและใช้ท่องเที่ยว
ช่วงวันที่ 25- 31 ธ.ค.58
สามารถน้ามาหักลดหย่อนได้
ได้
ไม่ได้
ไม่เสีย VAT เว้นแต่เป็นผู้ประกอบการ
จดทะเบียน VAT

จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านอาหาร

ซื้ออะไหล่รถ
ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ

ซื้อบัตรของขวัญของ
ห้างสรรพสินค้า (Gift voucher)
ซื้อทัวร์ไปต่างประเทศ
ซื้อทัวร์ในประเทศ
ค่านวดหน้า สปา
ค่าตั๋วเครื่องบิน

ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
ได้รับยกเว้น VAT
สินค้าในร้าน duty free มีทั้งที่เสีย
VAT และไม่เสีย VAT ส้าหรับการซื้อ
สินค้าที่เสีย VAT สามารถน้ามาใช้ได้

เพราะการซื้อทองรูปพรรณเสีย VAT
เฉพาะค่าก้าเหน็จ
เพราะเป็นการให้บริการประกันซึ่ง
คุ้มครองนอกจากวันที่ 25-31 ธ.ค.58

