ฉบับที่ 3/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

การเปิ ดลงทะเบียนเข้ าร่ วมมาตรการส่ งเสริมการชาระเงินเพือ่ ซื้อสิ นค้ าและบริการ
และการนาส่ งข้ อมูลภาษีมูลค่ าเพิม่ ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว
ตั้งแต่ วนั ที่ 7 – 31 มกราคม 2562
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็ นชอบมาตรการส่ งเสริ มการชาระเงิ นเพื่อซื้ อสิ นค้า
และบริ การ และการนาส่ งข้อมูลภาษี มูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (มาตรการฯ) และมี มติเพิ่มเติ มเมื่ อวันที่ 2
มกราคม 2562 เพิ่มช่ องทางวิธีชาระเงิ นและวิธีการรั บชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ ดังนี้
มาตรการฯ เปิ ดลงทะเบี ยนให้ แก่ ประชาชนที่ สนใจ ตั้งแต่ ว นั ที่ 7 – 31 มกราคม 2562 ผ่ านเว็บไซต์
www.epayment.go.th ซึ่ งมาตรการฯ ดังกล่ าวจะสามารถเริ่ มซื้ อสิ นค้าและบริ การที่มีภาษี มูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึ งสิ นค้าภาษี
สรรพสามิ ต 5 ประเภท ได้แก่ สุ รา ยาสู บ น้ ามันและผลิ ตภัณฑ์น้ ามัน รถยนต์ และรถจักยานยนต์) ในช่ วงวันที่ 1 – 15
กุมภาพันธ์ 2562 กับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่สามารถแยก
จานวนภาษี มู ลค่ าเพิ่ มร้ อ ยละ 7 ออกจากราคาสิ นค้าและบริ การได้ และจ่ า ยเงิ น ชดเชยเป็ นจานวนเท่ า กับ ร้ อยละ 5
ทั้งนี้ จะจ่ ายเงิ นชดเชยสู งสุ ดไม่ เกิ น 1,000 บาทต่อคน หรื อเท่ ากับ การซื้ อสิ นค้า และบริ ก าร 21,400 บาท โดยจ่ายเข้า
ระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจาตัวประชาชน และผูล้ งทะเบียน 1 คนมี 1 สิ ทธิ์ ต่อ 1 เลขที่บญั ชีที่แจ้งในการลงทะเบียนไว้
สาหรับเงื่อนไขที่ประชาชนและผูป้ ระกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่ วมมาตรการฯ มีดงั นี้
1. ประชาชน
1.1 เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย อายุต้ งั แต่ 15 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)
1.2 เป็ นผูถ้ ือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่ วมมาตรการฯ ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารทิสโก้ ธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารไอซี บีซี และธนาคารออมสิ น หรื อมีระบบการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคารที่เข้าร่ วมมาตรการฯ
เช่น QR Code เป็ นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของแต่ละธนาคารว่าสามารถรองรับการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์
อื่นใด (สามารถดูรายละเอียดการให้บริ การการชาระเงินของแต่ละธนาคารได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th)
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1.3 ลงทะเบียนเข้าร่ วมมาตรการฯ (ระหว่างวันที่ 7- 31 มกราคม 2562)
1.4 สมัค รใช้ บ ริ การพร้ อ มเพย์ โดยใช้ เ ลขประจ าตัว ประชาชนผู ก กับ บัญ ชี ธ นาคารใดก็ ไ ด้
โดยไม่จาเป็ นต้องเป็ นบัญชี ธนาคารเดี ยวกับที่ นามาลงทะเบี ยนเพื่อรั บเงิ นชดเชย โดยรั ฐบาลจะจ่ายเงิ นชดเชยให้แก่
ผูท้ ี่มีคุณสมบัติผา่ นระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจาตัวประชาชน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
2. ผูป้ ระกอบการร้านค้า
2.1 เป็ นผูป้ ระกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.2 มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสิ นค้า คานวณยอดขาย และพิมพ์ใบกากับ
ภาษี โดยเชื่ อมต่อกับเครื่ องรั บชาระเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (EDC) ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการร้ านค้าที่ มีระบบ POS ต้องทา
การปรับปรุ งและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่ งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้
มาตรการชดเชยเงิ นให้แก่ผมู ้ ี รายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐโดยใช้ขอ้ มูลจากจานวนภาษี มูลค่าเพิ่มที่ ผมู ้ ีบตั ร
สวัสดิการแห่งรัฐได้ชาระ
2.3 สมัค รเข้า ร่ วมมาตรการฯ ที่ กรมบัญชี กลางโดยสามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มใบสมัค ร ที่
เว็บไซต์ www.epayment.go.th สาหรับผูป้ ระกอบการร้านค้าในเขตกรุ งเทพมหานครฯ สามารถยื่นแบบฟอร์ มใบสมัคร
ผ่า นกรมบัญชี ก ลาง กองบริ ห ารการรั บ -จ่ า ยเงิ น ภาครั ฐ และส าหรั บ ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า และส าหรั บ เขตพื้ น ที่
ต่า งจังหวัดสามารถยืนใบสมัค รผ่า นส านัก งานคลัง จังหวัด หรื อสามารถสอบถามเพิ่ มเติ ม เกี่ ย วกับการสมัค รเป็ น
ผูป้ ระกอบการร้านค้าภายใต้มาตรการฯ ได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 0 227 0 6400
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สานักนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3513, 3514

