ฉบับที่ 176/2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

มาตรการส่ งเสริมการชําระเงินเพือ่ ซื้อสิ นค้ าและบริการ และการนําส่ งข้ อมูลภาษีมูลค่ าเพิม่
ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็ นชอบมาตรการส่ งเสริ มการชําระเงิ นเพื่อซื้ อสิ นค้า
และบริ การ และการนําส่ งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (มาตรการฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
มาตรการฯ กําหนดให้จ่ายเงิ นชดเชยแก่ ผูช้ าํ ระเงิ นที่ใช้บตั รเดบิ ตของตนเองทุกประเภทที่ออกใน
ประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ) ในการซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มี
ภาษี มูลค่ า เพิ่ ม (ไม่ ร วมถึ งสิ น ค้า และบริ ก ารที่ มีภ าษี สรรพสามิ ต) ในช่ ว งวัน ที่ 1 – 15 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2562 กับ
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจํานวน
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ร้ อ ยละ 7 ออกจากราคาสิ น ค้า และบริ ก ารได้ และจ่ า ยเงิ น ชดเชยเป็ นจํา นวนเท่ ากับ ร้ อ ยละ 5 ทั้ง นี้
จะจ่ายเงินชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจําตัวประชาชน โดยมีเงื่อนไข
ขั้นตอนการเข้าร่ วมมาตรการฯ ดังนี้
1. ประชาชนผูส้ นใจรับเงินชดเชยจากมาตรการฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่ วมมาตรการฯ ในช่ วงเวลา
ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
2. วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ชําระเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าและ
บริ ก ารที ่ม ีภ าษีม ูล ค่า เพิ ่ม (ไม่ร วมถึง สิ น ค้า และบริ ก ารที ่ม ีภ าษีส รรพสามิต ) โดยใช้บ ตั รเดบิต ของตนเองกับ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่ร่วมมาตรการฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.2 มีสิทธิ์ ได้รับเงินชดเชยจากมาตรการฯ
2.1 คุณสมบัติผทู ้ ี่จะได้รับเงินชดเชย
2.1.1 มีบตั รเดบิตที่ออกในประเทศไทย โดยไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.1.2 ลงทะเบียนเข้าร่ วมมาตรการฯ ในช่วงเวลา ช่องทาง และตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
2.1.3 สมัครใช้บริ การพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจําตัวประชาชนเพื่อรับเงินชดเชย
2.2 คุณสมบัติผปู ้ ระกอบการร้านค้า
2.2.1 เป็ นผูป้ ระกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

-22.2.2 มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสิ นค้า คํานวณยอดขาย และพิมพ์
ใบกํากับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่ องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้อง
ทําการปรับปรุ งและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้
มาตรการชดเชยเงิ น ให้ แ ก่ ผูม้ ี ร ายได้น้ อ ยผ่ า นบัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ โดยใช้ข ้อ มู ล จากจํา นวนภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่
ผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐได้ชาํ ระ
3. รั ฐบาลจะจ่ ายเงิ นชดเชยให้แก่ ผูท้ ี่ มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้ อมเพย์ที่ใช้เลขประจําตัวประชาชน
ภายใน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ มาตรการฯ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่ งเสริ มการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์แทนการใช้เงินสด การผลักดัน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการชําระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิ กส์
ในส่ ว นการนํา ส่ ง รายงานการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น และการนํา ส่ ง ข้อ มู ล ภาษี เ มื่ อ มี ก ารชํา ระเงิ น ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานตาม National e-Payment Master Plan
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