ฉบับที่ 80/2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ชี้แจงกรณีการให้ วงเงินชําระค่ าสิ นค้ าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
และโครงการร้ านธงฟ้าประชารัฐ
__________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรอง
โฆษก กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ ข่าวสารในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการให้วงเงินชําระ
ค่าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการร้านธงฟ้ าประชารัฐ ดังนี้
1. วงเงินที่ได้รับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนําไปซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคได้เฉพาะ
สิ นค้าที่มีจาํ หน่ายในร้านธงฟ้ าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่ องรับชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น ทําให้
ไม่สามารถนําไปชําระค่าสิ นค้าอื่น ๆ ได้ เช่น ก๋ วยเตี๋ยว เผือกทอด กล้วยฉาบ เป็ นต้น
2. ร้านธงฟ้ าประชารัฐมีจาํ นวนน้อย ทําให้ประชาชนไม่สะดวกต่อการเดินทาง
3. ร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการร้านธงฟ้ าประชารัฐได้รับผลกระทบ เนื่องจากประชาชน
ไปซื้อสิ นค้าจากร้านธงฟ้ าประชารัฐแทน
4. สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่มีจาํ หน่ายในร้านธงฟ้ าประชารัฐส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าของผูผ้ ลิต
ขนาดใหญ่ ดังนั้น การที่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐสามารถซื้ อสิ นค้าได้เฉพาะในร้านธงฟ้ าประชารัฐเท่านั้น
เท่ากับเป็ นการอุดหนุนซื้อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตขนาดใหญ่
5. มีสินค้าโอทอป (OTOP) จําหน่ายในร้านธงฟ้ าประชารัฐจํานวนไม่มาก จึงไม่เป็ นการ
สนับสนุนสิ นค้าชุมชน
6. ผลประกอบการของร้านธงฟ้ าประชารัฐไม่มีกาํ ไร เนื่องจากจําหน่ายสิ นค้าได้นอ้ ย และ
มีตน้ ทุน ด้านบุคลากรและการดําเนินงาน
7. การชําระค่าสิ นค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 - 3
8. การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแนวโน้มว่ามีการทุจริ ต

-2กระทรวงการคลังขอชี้แจงข้ อเท็จจริง ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ร้านค้าหรื อหน่วยงานที่เข้าร่ วมโครงการแล้ว ยังช่วยให้ภาครัฐ
สามารถติดตามและประเมินผลการให้สวัสดิการที่ให้การช่ วยเหลือได้ ซึ่ งบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐสามารถ
นําไปใช้จ่าย เพื่อชําระค่าสิ นค้าที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันที่ประชาชนอุปโภคบริ โภคอยูแ่ ล้ว เช่น ข้าวสาร
เครื่ องปรุ งรส เป็ นต้น ในวงเงินเดือนละไม่เกิน 300 บาท ซึ่ งจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนจะมีการใช้
จ่ายเพือ่ ซื้อสิ นค้าเหล่านี้ในจํานวนที่สูงกว่าวงเงินข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของครัวเรื อน จึงเท่ากับว่าการ
ให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท ทําให้ประชาชนมีเงินคงเหลือเพิ่มขึ้น 300 บาท เพื่อนําไปใช้ซ้ือ
สิ นค้าอื่ นๆ ได้ตามที่ ต้องการ รวมถึ ง ก๋ วยเตี๋ ยว เผือกทอด เป็ นต้น รวมทั้งเพื่อ ส่ งเสริ มการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชนในการชําระค่าสิ นค้าและบริ การในชีวิตประจําวันด้วยเงินสดเป็ นหลัก ไปสู่ ระบบ
การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) และลดปริ มาณเอกสารทางการเงินเพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
2. กรมบัญ ชี ก ลางได้ดาํ เนิ น การติ ดตั้ง เครื่ อง EDC ณ ร้ า นธงฟ้ าประชารั ฐ แล้ว จํา นวน
18,806 ร้านค้า และพร้อมจะติดตั้งเครื่ อง EDC ให้อีก 20,000 ร้านค้าทัว่ ประเทศภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ประกอบด้วยร้ า นธงฟ้ าประชารั ฐ 10,000 เครื่ อง และร้ านประชารั ฐของกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมื อง
(ร้ านค้าชุ มชน) 10,000 เครื่ อง โดยได้ติดตั้งเครื่ อง EDC ในร้ านธงฟ้ าประชารั ฐ ระหว่างวันที่ 8 - 12
พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว จํา นวน 9,051 ร้ า นค้า ซึ่ ง เป็ นการทํา งานร่ ว มกัน ระหว่ า งกรมบัญ ชี ก ลางและ
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกที่ต้ งั ร้านธงฟ้ าประชารัฐเพือ่ ติดตั้งเครื่ อง EDC ให้มีความครอบคลุม
พื้นที่และสอดคล้องกับจํานวนผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐในทุกพื้นที่ ซึ่ งเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. ร้ านค้าชุ มชนอื่ น ๆ ที่ มองว่าอาจได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งลูกค้าของร้ านธงฟ้ า
ประชารัฐนั้น หากร้านค้าชุมชนนั้น ๆ มีความประสงค์เข้าร่ วมโครงการร้านธงฟ้ าประชารัฐก็สามารถทําได้
และการเข้าร่ วมโครงการยังอาจได้รับการสนับสนุ นด้านเงินทุนด้วย แต่หากไม่ประสงค์เข้าร่ วมโครงการ
ร้ านค้าชุ มชนอาจปรับเปลี่ยนไปจําหน่ ายสิ นค้าประเภทอื่น ๆ ที่ ยงั เป็ นที่ตอ้ งการของชุ มชน เพื่อสามารถ
แข่งขันกับร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐได้
4. - 5. ร้านธงฟ้ าประชารัฐมีความหลากหลายของสิ นค้า ทั้งด้านยีห่ อ้ คุณภาพ และราคา ซึ่ ง
สิ นค้าที่ผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐซื้ อส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าจําเป็ นในชี วิตประจําวันที่ปกติมีการซื้ อในร้านค้า
ทัว่ ไปอยูแ่ ล้วแม้ไม่มีโครงการนี้ ขณะเดียวกันร้านธงฟ้ าประชารัฐยังมีสินค้าชุมชนวางจําหน่ายด้วย รวมทั้ง
ปั จจุบนั มีร้านค้าชุมชนที่ได้รับการติดตั้งเครื่ อง EDC เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐด้วยแล้ว ทั้งนี้ ร้านธงฟ้ า
ประชารัฐแต่ละร้านจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจว่าควรจะนําสิ นค้าใดมาจําหน่ายในร้านค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ ีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐในชุมชนนั้น

-36. ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่ อง EDC เพื่อรับชําระค่า
สิ นค้า ดังนั้น จึงมิได้เป็ นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ร้านค้า ในทางตรงกันข้ามร้านค้ายังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับ
ชําระค่าสิ นค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกเหนือจากการรับชําระค่าสิ นค้าด้วยเงินสดตามปกติ
7. การเข้าร่ วมเป็ นร้ านธงฟ้ าประชารั ฐนั้น ร้านค้าต้องไม่จาํ หน่ ายสิ นค้าในราคาที่ เกินกว่า
ราคาขายปลี กที่ กาํ หนดไว้ ในกรณี ที่ ร้านค้าได้จดทะเบี ยนเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ ม
ร้านค้าต้องแสดง ใบทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) ณ สถานประกอบการในที่เปิ ดเผย ซึ่ งเห็นได้ง่าย
และหากร้านค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสิ นค้า ร้านค้าสามารถเรี ยกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มเติมจาก
ราคาสิ นค้าที่ยงั มิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 7 โดยต้องจําหน่ ายสิ นค้าในราคาเดียวกันแก่ผซู ้ ้ื อ
ทุกราย (ซึ่ งในประเด็นนี้ กระทรวงการคลังได้มีการชี้ แจงในรายละเอียดแล้ว ปรากฏตามเอกสารแถลงข่าว
กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 75/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)
8. สํา หรั บ ประเด็ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า งบัต รสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ กรมบัญ ชี ก ลางได้มี ก าร
ตรวจสอบแล้วไม่พบมีการทุจริ ต
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เน้นยํ้าว่า “การดําเนินการให้ ความช่ วยเหลือโดยดําเนินการ
ผ่ านบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐเป็ นการดําเนินการที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ระดับชาติ คือ การมุ่งสู่ สังคมไร้ เงิน
สด นอกจากนีย้ ังมีความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็ นการให้ วงเงินใช้ จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐ
ถึงมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐโดยตรง” และในส่ วนของร้านธงฟ้ าประชารัฐนั้น จุดประสงค์ของการจัดตั้ง
โครงการร้ านธงฟ้ าประชารั ฐก็เพื่อเป็ นทางเลือกในการซื้ อสิ นค้า และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคที่จาํ เป็ นให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี หากพบเห็นร้านธงฟ้ าประชารัฐฉวยโอกาสหรื อเอาเปรี ยบ
ประชาชน ขอให้แจ้งเบาะแสชื่อร้านค้าและที่ต้ งั ร้านค้า ได้ที่กรมสรรพากร สํานักงานคลังจังหวัดทัว่ ประเทศ
สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรื อสํานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดทัว่ ประเทศ
____________________________________________________

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3509

