ฉบับที่ 75/2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ชี้แจงกรณีการเรียกเก็บค่ าบริการในการใช้ บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
_______________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ ภาพข้อความว่า ร้ านธงฟ้ าประชารัฐจะเรี ยกเก็บเงิ นจากการใช้บตั ร
ประชารัฐเพิ่มเติม เนื่องจากทางร้านต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ ร้อยละ 7 นั้น กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงข้อเท็จจริ ง ดังนี้
1) การเข้าร่ วมเป็ นร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐนั้น ร้านค้าต้องไม่จาํ หน่ ายสิ นค้าในราคาที่เกินกว่าราคา
จําหน่ายปลีกที่กาํ หนดไว้ ในกรณี ที่ร้านค้าได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้านค้าต้อง
แสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ณ สถานประกอบการในที่เปิ ดเผยซึ่ งเห็นได้ง่าย และหากร้านค้ายังมิได้
รวมภาษี มูลค่ าเพิ่มในราคาสิ นค้า ร้ านค้าสามารถเรี ยกเก็บภาษี มูลค่ าเพิ่ม เพิ่มเติ มจากราคาสิ นค้า ที่ ยงั มิ ได้ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 7 โดยต้องขายสิ นค้าในราคาเดียวกันแก่ผซู ้ ้ื อทุกราย รวมถึงมีหน้าที่ในการนําส่ ง
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ว ยการนํา ภาษี ข ายที่ ต นได้เ รี ย กเก็บ หัก ภาษี ซ้ื อ จากการซื้ อ สิ น ค้า และนํา ส่ ง ส่ ว นต่ า งให้ แ ก่
กรมสรรพากร ดัง นั้ น ร้ านค้ า ธงฟ้ าประชารั ฐ ที่ จ ดทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จึ ง สามารถขอคื น ภาษี ซื้ อ จาก
กรมสรรพากรได้ จึงมิได้ เป็ นการเพิม่ ต้ นทุนแต่ อย่ างใด
2) นอกจากนี้ กรณีร้านค้ าธงฟ้ าประชารั ฐบางแห่ งเรี ยกเก็บเงินเพิ่มเติมเฉพาะการซื้อจากการใช้
บัตรประชารั ฐ (บัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ) โดยอ้ างว่ าเป็ นการจ่ ายภาษีมูลค่ าเพิ่มนั้น เป็ นการดําเนินการที่ไม่ ถูกต้ อง
และอาจไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าร่ วมเป็ นร้านธงฟ้ าประชารัฐ
3) ที่ ผ่ า นมา กรมบัญ ชี ก ลางได้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตั้ง เครื่ องรั บ ชํา ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ดังนั้น การติดตั้งเครื่ อง EDC เพื่อรับชําระค่าสิ นค้าในร้านธงฟ้ าประชารัฐ จึงมิได้เป็ นการเพิ่ม
ต้นทุนให้แก่ร้านค้า และหากมีการดําเนินการผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการค้าภายในและกรมการค้าภายในเพิก
ถอนการเป็ นร้านธงฟ้ าประชารัฐ กรมบัญชีกลางจะเรี ยกคืนเครื่ อง EDC ทันที และจะไม่ให้วางเครื่ อง EDC อีกต่อไป
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เน้นยํ้า ว่ า “ร้ า นค้ า ที่จ ดทะเบี ย นเป็ นผู้ ประกอบการจดทะเบี ย น
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม สามารถนําภาษีขายที่ตนได้ เรี ยกเก็บ มาหักภาษีซื้อจากการซื้อสิ นค้ าได้ ประกอบกับกรมบัญชีกลาง
สนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการติดตั้งเครื่อง EDC จึงไม่ ได้ เป็ นการเพิม่ ต้ นทุนให้ แก่ ร้านค้ า” ทั้งนี้ หากประชาชนหรื อผูถ้ ือ
บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐพบเห็นร้านธงฟ้ าประชารัฐฉวยโอกาส หรื อเอาเปรี ยบประชาชนให้ไม่ได้รับความเป็ นธรรม
ในการซื้ อสิ นค้าจากร้านธงฟ้ าประชารัฐ ขอให้แจ้งเบาะแสชื่อร้านค้าและที่ต้ งั ร้านค้าได้ที่กรมสรรพากร สํานักงาน
คลังจังหวัดทัว่ ประเทศ และสายด่วน 1569 กรมการค้าภายในหรื อสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทัว่ ประเทศ
____________________________
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020

