ฉบับที่ 109/2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563

มาตรการ “ช้ อปดีมคี นื ”
_____________________
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยถึงมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ว่า
มาตรการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกระตุน้ การบริ โภคในประเทศ และสนับสนุ นผูป้ ระกอบการ รวมถึงการ
ส่ งเสริ มการผลิ ตสิ นค้าท้องถิ่ นที่ เป็ นเศรษฐกิ จระดับฐานรากและส่ งเสริ มการอ่านอันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้ าง
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สาระสาคัญของมาตรการ
กาหนดให้ผมู ้ ีเงิ นได้ซ่ ึ งมี หน้าที่ เสี ยภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึ งห้างหุ ้นส่ วนสามัญ
หรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การเท่าที่ได้จ่ายเป็ นค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การ
สาหรับการซื้ อสิ นค้าหรื อการรับบริ การในประเทศที่จ่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้ อ
หนังสื อและค่าบริ การหนังสื อที่อยู่ในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และค่าสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นสิ นค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุ มชนแล้ว ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ ไม่ เกิน 30,000
บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยไม่รวมถึง 1) ค่าสุ รา เบียร์ และไวน์ 2) ค่ายาสู บ 3)
ค่าน้ ามันและก๊าซสาหรับเติมยานพาหนะ 4) ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรื อ 5) ค่าหนังสื อพิมพ์และนิตยสารและ
ค่าบริ การหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารที่อยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต 6) ค่าบริ การจัดนา
เที่ยว และ 7) ค่าที่พกั ในโรงแรม ทั้งนี้ ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งไม่ได้รับสิ ทธิ์ ตามโครงการคนละครึ่ งหรื อโครงการเพิ่มกาลังซื้ อ
ให้แก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
กระตุน้ ให้เกิ ดการบริ โภคภายในประเทศในช่ วงปลายปี 2563 ซึ่ งคาดว่าจะทาให้เกิ ดเม็ดเงิ น
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 111,000 ล้านบาท และจะส่ งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
0.30 ส่ ง เสริ ม ให้ ผูป้ ระกอบการเข้า เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ งจะเป็ นการขยายฐานภาษี
และส่ งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐในระยะยาว

2
รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวเป็ นหนึ่ งในมาตรการรักษาระดับ
การบริ โภคภายในประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย 3 โครงการ/มาตรการ ได้แก่ “โครงการคนละครึ่ ง” จะช่วยเหลื อดูแล
พ่อค้าแม่คา้ ขนาดเล็กที่ประกอบกิจการขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยที่เป็ นบุคคลธรรมดา “โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้ แก่ ผ้ ู
มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ” จะช่วยเหลือผูม้ ีบตั รสวัสดิ การแห่ งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินพิเศษ สาหรับซื้ อสิ นค้าบริ โภค
อุ ป โภคที่ จ าเป็ น 500 บาทต่ อคนต่ อเดื อ น เป็ นระยะเวลา 3 เดื อ น และ “มาตรการช้ อปดี มี คื น ” จะช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงการส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าท้องถิ่ นและส่ งเสริ มการอ่าน ทั้งนี้ โครงการ/มาตรการดังกล่าวจะ
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายกว่า 28 ล้านคน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจกว่า 192,000 ล้านบาท ส่ งผลให้
GDP เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.54
_______________________________________

สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3512 3529 3525

