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ช่วงปลำยเดือนเมษำยนทีผ่ ่ำนมำ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมำตรกำรภำษีเพือ่ พยุงเศรษฐกิจ โดยมำตรกำรทีม่ ผี ลบังคับใช้ในครัง้
นี้ จะช่วยเพิม่ ค่ำลดหย่อน และช่วยให้ประหยัดภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ โดยสำมำรถแบ่งมำตรกำรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
มาตรการที่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
มำตรกำรกลุ่มนี้เป็ นมำตรกำรทีม่ ผี ลบังคับใช้ในช่วงสัน้ ๆ ประมำณ 1-2 เดือน ดังนัน้ หำกต้องกำรใช้สทิ ธิ จะต้องรีบดำเนินกำร
ภำยในเดือนมิถุนำยน โดยมำตรกำรในกลุ่มนี้ได้แก่
1. มาตรการภาษี เพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวประเทศไทย สำหรับผู้ทม่ี แี ผนจะท่องเที่ยว
ประเทศไทยในช่วงนี้ ถือเป็ นโอกำสดีทจ่ี ะนำค่ำทีพ่ กั หรือโรงแรมไปลดหย่อนภำษี โดยค่ำทีพ่ กั
ทีส่ ำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้คอื ค่ำโรงแรม ค่ำโฮมสเตย์ทไ่ี ด้รบั กำรรับรองจำกกรมกำร
ท่องเทีย่ ว กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ และค่ำทีพ่ กั ในสถำนทีพ่ กั ทีไ่ ม่เป็ นโรงแรม
กำรลดหย่อนจำกกำรท่องเทีย่ วในปี น้ีแตกต่ำงจำกปี ทแ่ี ล้ว เพรำะนักท่องเทีย่ วสำมำรถนำค่ำที่
พักของทัง้ จังหวัดหลักและจังหวัดรองมำหักลดหย่อนภำษีได้ โดยจังหวัดหลักลดหย่อนได้สงู สุด
15,000 บำท ส่วนค่ำทีพ่ กั ของจังหวัดรองลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บำท สำหรับรำยชื่อของ
จัง หวัด หลัก และจัง หวัด รองนัน้
สำมำรถตรวจสอบได้จ ำกเว็บ ไซต์ ข องกรมสรรพำกร
(www.rd.go.th)
2. มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นการซื้อสิ นค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา สำหรับผูท้ ม่ี บี ุตรหลำน
อยู่ในช่วงเปิ ดเทอม มำตรกำรนี้จะช่วยให้ผปู้ กครองมีค่ำลดหย่อนมำกขึน้ ในปี น้ี รวมทัง้ ผูท้ ม่ี แี ผนจะ
ซื้ออุปกรณ์กฬี ำในช่วงนี้ดว้ ย โดยสินค้ำทีส่ ำมำรถนำมำหักลดหย่อนภำษีได้แก่ อุปกรณ์กำรศึกษำ
(ไม่รวมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์) เครื่องแต่งกำยสำหรับกำรศึกษำ อุปกรณ์กฬี ำ และเครื่องแต่งกำย
สำหรับกำรเล่นกีฬำ
ยอดซื้อ สินค้ำที่ส ำมำรถน ำมำหักลดหย่ อ นภำษีไ ด้จะต้องเป็ น สินค้ำที่ซ้ือ จำกผู้ ประกอบกำรที่จด
ทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิม่ โดยสำมำรถหักลดหย่อนภำษีได้สงู สุด 15,000 บำท
3. มาตรการเพื่อส่งเสริ มสิ นค้าท่ องเที่ ยวท้ องถิ่ นไทย สำหรับผูท้ ช่ี ่นื ชอบสินค้ำ OTOP
มำตรกำรนี้สำมำรถช่วยให้ประหยัดภำษีในปี น้ีได้ โดยค่ำซื้อสินค้ำทีน่ ำมำลดหย่อนภำษีได้
จะต้องเป็ นสินค้ำจำกโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ลงทะเบียนไว้ก ั บกรมกำรพัฒนำ
ชุมชน กระทรวงมหำดไทย และสำมำรถนำมำลดหย่อนภำษีได้สงู สุด 15,000 บำท
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มาตรการที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มำตรกำรกลุ่มนี้เป็ นมำตรกำรทีม่ รี ะยะเวลำครอบคลุมไปจนถึงสิ้นปี 2562 ผูท้ ่ตี ้องกำรใช้สทิ ธิลดหย่อนภำษีจงึ พอมีเวลำใน
กำรศึกษำเงือ่ นไขต่ำงๆ ก่อนตัดสินใจใช้สทิ ธิ
1. มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการอ่าน มำตรกำรนี้เป็ นข่ำวดีของผูท้ ร่ี กั กำรอ่ำน โดยสำมำรถนำ
ค่ำซื้อหนังสือแบบกระดำษ และค่ำซื้อบริกำรหนังสือในรูปแบบ e-Book มำหักลดหย่อนภำษีได้
สูงสุด 15,000 บำท
ทัง้ นี้ ในช่วงปลำยปี 2561 รัฐบำลได้ออกมำตรกำรลดหย่อนภำษีจำกค่ำซื้อหนังสือและ e-Book โดย
สำมำรถน ำค่ ำใช้จ่ำ ยส่ ว นนี้ มำหักลดหย่ อ นภำษีไ ด้ 15,000 บำท ดัง นัน้ หำกต้อ งกำรใช้ส ิท ธิ
มำตรกำรลดหย่อนภำษีจำกกำรซื้อหนังสือในรอบใหม่น้ี ก็จะต้องตรวจสอบกับยอดซื้อหนังสือใน
รอบมำตรกำรปลำยปี 2561 ซึ่งมำตรกำรดังกล่ำวครอบคลุมในช่วง 1 - 16 มกรำคม 2562 โดยค่ำ
ลดหย่ อนจำกกำรซื้อ หนังสือและ e-Book ทัง้ 2 รอบ สำมำรถน ำมำลดหย่อ นรวมกัน ได้สูงสุ ด
15,000 บำท
2. มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริ มการมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง มำตรกำรนี้เป็ นมำตรกำรกระตุ้นให้
ผูท้ ต่ี อ้ งกำรจะมีบำ้ นหลังแรกเป็ นของตนเอง สำมำรถตัดสินใจซื้อบ้ำนหรือห้องชุดได้งำ่ ยขึน้ โดยผูท้ ไ่ี ม่
เคยมีท่อี ยู่อำศัยเป็ นของตนเอง สำมำรถนำค่ำซื้ออำคำรพร้อมที่ดนิ หรือห้องชุด ที่ มมี ูลค่ำไม่เกิน 5
ล้ำนบำท มำหักลดหย่อนภำษี
เงือ่ นไขสำคัญของผูท้ จ่ี ะใช้สทิ ธิลดหย่อนภำษีจำกมำตรกำรนี้คอื ต้องไม่เคยเป็ นเจ้ำของทีอ่ ยู่อำศัยมำ
ก่อน และต้องมีชอ่ื เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิติ์ ดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับจำกวันจดทะเบียนกรรมสิทธิ ์
กำรใช้สทิ ธิลดหย่อนภำษีผ่ำนมำตรกำรต่ำง ๆ ข้ำงต้น ผูใ้ ช้สทิ ธิแต่ละคนจะได้รบั ประโยชน์ทแ่ี ตกต่ำงกันออกไป ขึน้ อยู่กบั ฐำน
ภำษีสงู สุด ยกตัวอย่ำงเช่น หำกฐำนภำษีสูงสุดอยู่ท่ี 30% และใช้สทิ ธิลดหย่อนภำษีเป็ นเงิน 15,000 บำท ก็จะประหยัดภำษี
ไปได้ 4,500 บำท ส่วนผูท้ ฐ่ี ำนภำษีสูงสุดอยู่ท่ี 10% หำกมีค่ำลดหย่อน 15,000 บำทเท่ำกับกรณีแรก จะประหยัดภำษีไปได้
เพียง 1,500 บำท
ยอดคืนเงิ นภาษี จากการใช้สิทธิ ลดหย่อน 15,000 บาท
รายได้สทุ ธิ ต่อปี

อัตราภาษี เงิ นได้

เงิ นภาษี สงู สุดที่ จะได้คืน

ไม่เกิน 150,000 บำท

ยกเว้นภำษี

0 บำท

150,001 - 300,000 บำท

5%

750 บำท

300,001 - 500,000 บำท

10%

1,500 บำท

500,001 - 750,000 บำท

15%

2,250 บำท

750,001 - 1,000,000 บำท

20%

3,000 บำท

1,000,001 - 2,000,000 บำท

25%

3,750 บำท

2,000,001 - 5,000,000 บำท

30%

4,500 บำท

5,000,001 บำทขึน้ ไป

35%

5,250 บำท

แม้มำตรกำรลดหย่อนภำษีทภ่ี ำครัฐออกมำ จะช่วยให้ผเู้ สียภำษีประหยัดภำษีลงไปได้ แต่ต้องไม่ลมื ว่ำ ก่ อนทีจ่ ะได้ประโยชน์
จำกกำรประหยัดภำษี ผูเ้ สียภำษีจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรท่องเทีย่ ว หรือซื้อสินค้ำต่ำง ๆ จึงจะได้ส ิ ทธิลดหย่อนภำษี ดังนัน้
กำรทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จำกมำตรกำรเหล่ำนี้มำกทีส่ ุดคือ กำรใช้จ่ำยตำมทีจ่ ำเป็ น หรือวำงแผนเอำไว้แล้ ว เช่น ถ้ำตัง้ ใจจะไป
เทีย่ วภูเก็ตในช่วงเดือนสิงหำคม ก็อำจขยับขึน้ มำเทีย่ วในเดือนมิถุนำยนแทน เพือ่ นำค่ำโรงแรมมำหักลดหย่อนภำษีได้

