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วันที่ 23 มกราคม 2562

การเพิม่ เติมการอานวยความสะดวกให้ ประชาชน ในการเข้ าร่ วมมาตรการส่ งเสริมการชาระเงิน
เพือ่ ซื้อสิ นค้ าและบริการ และการนาส่ งข้ อมูลภาษีมูลค่ าเพิม่ ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์
นายลวรณ แสงสนิ ท ผู ้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
ร่ วมกับสมาคมธนาคารไทย เปิ ดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการส่ งเสริ มการชาระเงินเพื่อ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การ และการนาส่ งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (มาตรการฯ) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
และ 9 มกราคม 2562 โดยประชาชนผูเ้ ข้าร่ วมมาตรการฯ จะได้รับการชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 จากร้อยละ 7 สาหรับการ
ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิ ตหรื อ QR Code ในช่ วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นจานวนเงิ นไม่ เกิ น 1,000 บาท
โดยผูล้ งทะเบียน 1 คน สามารถเลือกธนาคาร 1 แห่ง และบัญชี 1 เลขที่บญั ชี นั้น
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่ วมมาตรการฯ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้
เปิ ดให้ผลู ้ งทะเบียนสามารถเลื อกธนาคารได้มากกว่า 1 แห่ ง และในแต่ละธนาคารยังสามารถใช้จ่ายจากบัญชี ธนาคาร
มากกว่า 1 เลขที่บญั ชีได้ดว้ ย โดยสามารถเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตหรื อ QR Code ได้เช่นเดิม ทั้งนี้ ผูล้ งทะเบียน 1 คน
สามารถลงทะเบียนได้สูงสุ ดไม่เกิ น 10 เลขที่บญ
ั ชี และสาหรับผูท้ ี่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว หากต้องการใช้เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคารหลายเลขที่บญั ชีธนาคารในการชาระเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การตามมาตรการฯ สามารถลงทะเบียนแก้ไขเพื่อ
กาหนดเลขที่บญั ชีธนาคารที่จะใช้ชาระเงินใหม่ได้ โดยใช้เลขประจาตัวประชาชนและอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า
กระทรวงการคลังขอเชิ ญชวนให้ประชาชนที่สนใจมาลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 7 – 31 มกราคม 2562
ผ่า นเว็บ ไซต์ www.epayment.go.th ซึ่ งมี ส าระส าคัญของมาตรการฯ ดัง นี้ การจ่ า ยเงิ น ชดเชยให้ แก่ ประชาชนที่
ลงทะเบียน และได้ชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ การชาระเงินผ่านบัตรเดบิต และ QR Code เพื่อซื้ อสิ นค้า
และบริ ก ารที่ มี ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ไม่ รวมถึ ง สิ นค้า ภาษี ส รรพสามิ ต 5 ประเภท ได้แก่ 1. สุ รา 2. ยาสู บ 3. น้ า มันและ
ผลิ ตภัณฑ์น้ ามัน 4. รถยนต์ และ5. รถจักรยานยนต์) สาหรับการซื้ อสิ นค้าและรับบริ การตั้งแต่วนั ที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์
2562 กับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ที่สามารถแยก
จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสิ นค้าและบริ การได้ โดยแยกจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสิ นค้าและ
บริ การที่ได้ชาระ และจ่ายเงินชดเชยเป็ นจานวนเท่ากับร้อยละ 5 และรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
คน หรื อเท่ากับการซื้ อสิ นค้าและบริ การประมาณ 21,400 บาท โดยจ่ายเงินชดเชยผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจาตัว
ประชาชนภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
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โดยปั จจุ บ นั มี ธนาคารที่ เข้าร่ วมมาตรการฯ แล้ว จ านวน 17 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคาร
กสิ ก รไทย ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกรุ งศรี อยุ ธ ยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต
ธนาคารเกี ยรติ นาคิ น ธนาคารทิ สโก้ ธนาคารซี ไ อเอ็ มบี ไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ ธนาคารยูโอบี ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารไอซี บีซี ธนาคารออมสิ น ธนาคารซิ ต้ ี แบงค์ และธนาคารแห่ งประเทศจี น (ไทย)
และมีผปู ้ ระกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่ วมมาตรการฯ แล้ว จานวน 65 ราย มีจานวนสาขากว่า 15,000 แห่ ง ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอี ย ดการให้ บ ริ การการช าระเงิ น ของแต่ ล ะธนาคาร และรายชื่ อ ผู ้ป ระกอบการร้ า นค้ า ได้ ท างเว็ บ ไซต์
www.epayment.go.th
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