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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโชว์ผลส�าเร็จ น�าคณะผู้ประกอบการไทย 16 บริษัท 

ที่ผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับโรงแรมบินไปเจรจากับผู้ซื้อ ผู้น�าเข้าญี่ปุ่น ประสบความส�าเร็จ

เกินคาด จับคู่ธุรกิจได้ 70 คู่ มียอดสั่งซื้อใน 1 ปีเกือบ 20 ล้านบาท เตรียมแผนลุยต่อ หลัง

ท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้รับความนิยมและยังจะมีการจัดงานโอลิมปิก 2020 

น.ส.บรรจงจติต์ องัศสิุงห์ อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมือ่เร็วๆ 

นี้ กรมฯ ได้น�าคณะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการ

ของไทยจ�านวน 16 บริษัท ได้แก่ สบู่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หมอน ที่นอน ผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์

ตกแต่งโรงแรม ผลิตภัณฑ์เครื่องแก้ว และเฟอร์นิเจอร์ เดินทางไปขยายตลาดที่ญี่ปุ่น โดยได้

พบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้น�าเข้า ผู้ประกอบการผู้ค้าปลีกและส่ง ฝ่ายจัดซ้ือโรงแรม รวมทั้ง 

Organizer จัดงานศพ ซึ่งประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก มีการจับคู่ทางธุรกิจจ�านวน 70 คู่ 

และมีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มีมูลค่าประมาณ 19,882,500 บาท

ส�าหรบัสนิคา้ที่ไดร้บัความสนใจ ไดแ้ก่ ผลติภัณฑ์ไมส้�าหรบัตกแตง่ภายในและภายนอก

อาคาร เฟอร์นิเจอร์อะลูมิเนียม-ไม้ ชุดเคร่ืองนอน (ผ้าปูนอน ปลอกหมอน) ผลิตภัณฑ์ดูแล

ผวิหนงัและบ�ารุงเส้นผม และผลติภณัฑ์สปา เป็นต้น โดยสินค้าทีม่เีอกลกัษณ์และมคีวามแตกต่าง  

เช่น การใช้ส่วนผสมวัตถุดิบพื้นบ้านไทยในสินค้า amenity จะได้รับความสนใจจากผู้น�าเข้า

ญี่ปุ่นมากกว่า 

น.ส.บรรจงจติต์ กล่าวว่า ปัจจบุนัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศญีปุ่น่มกีารขยายตวั 

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยจากข้อมูลกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น Japan Tourism Agency (JTA) 

พบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในปี 2558 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 25.5 ล้านล้านเยน 

ประมาณ 76,500 ล้านบาท และมีการใช้จ่ายโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ 

3.3 ล้านล้านเยน ประมาณ 99,000 ล้านบาท

ขณะที่จ�านวนนักท่องเที่ยวในปี 2555 มีจ�านวน 8.36 ล้านคน เพิ่มเป็น 28.7 ล้านคน 

ในปี 2560 อกีทัง้ในปี 2563 ประเทศญีปุ่น่เป็นเจ้าภาพการจดังานโอลมิปิก 2020 จะมนีกัท่องเทีย่ว 

เดนิทางมาประเทศญีปุ่น่ โดยคาดว่าจะสูงถึง 40 ล้านคน ท�าให้ธรุกิจโรงแรมมกีารขยายตวั สินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น เครื่องใช้ ในห้องน�้า (สบู่ แชมพู ครีมบ�ารุงผิว) เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องประดับตกแต่งโรงแรม และผ้าปูที่นอน เป็นต้น มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกรมฯ จะ

ใช้โอกาสนี้ในการผลักดนัสินค้าของผูป้ระกอบการไทยเข้าไปสูต่ลาดญีปุ่น่ให้ได้เพิม่มากข้ึนต่อไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

DITP โชว์ผลสำาเร็จ
นำาคณะเจรจาซื้อขายสินค้าโรงแรมที่ญี่ปุ่น 

ทำายอดทันทีกว่า 20 ล้าน 

เจ้าของ บริษัท ส�านักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จ�ากัด ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง บรรณาธิการ นายสันติ แสงนิล ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา 

สำานักงานเลขที ่178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขที่ใบอนุญาต สสช. 192/2551

สำ�รองที่นั่งอบรมสัมมน�
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th
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นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 

18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการช�าระเงินเพื่อซื้อสินค้า

และบริการ และการน�าส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพ่ิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(มาตรการฯ) และมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เพิ่มช่องทางวิธี

ช�าระเงินและวิธกีารรับช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส์ ตามทีก่ระทรวงการคลงั

เสนอ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

มาตรการฯ เปิดลงทะเบียนให้แก่ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 

7-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ซึ่งมาตรการฯ 

ดังกล่าวจะสามารถเร่ิมซ้ือสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม (ไม่รวมถึง

สินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ น�้ามันและผลิตภัณฑ ์

น�้ามัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) ในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562  

กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน 

(Point of Sale : POS) ที่สามารถแยกจ�านวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออก

จากราคาสินค้าและบริการได้ และจ่ายเงนิชดเชยเป็นจ�านวนเท่ากับร้อยละ 5 

ทั้งนี้ จะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเท่ากับ

การซ้ือสินค้าและบริการ 21,400 บาท โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลข

ประจ�าตัวประชาชน และผู้ลงทะเบียน 1 คนมี 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขที่บัญชีที่

แจ้งในการลงทะเบียนไว้ 

ส�าหรับเงือ่นไขทีป่ระชาชนและผูป้ระกอบการร้านค้าทีส่นใจเข้าร่วม

มาตรการฯ มีดังนี้

1. ประชาชน

 1.1 เปน็ผูม้สีญัชาตไิทย อายุตั้งแต ่15 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป (โดยตอ้ง

เกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547)

 1.2 เป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารเกียรติ

นาคิน ธนาคารทิสโก้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ธนาคารยูโอบี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารไอซีบีซี และ

ธนาคารออมสิน หรือมีระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

ที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น QR Code เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของแต่ละธนาคารว่าสามารถรองรับการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด 

(สามารถดูรายละเอียดการให้บริการการช�าระเงินของแต่ละธนาคารได้ที่

เว็บไซต์ www.epayment.go.th)

 1.3 ลงทะเบยีนเข้าร่วมมาตรการฯ (ระหว่างวันที ่7- 31 มกราคม 

2562)

 1.4 สมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชน

ผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่

น�ามาลงทะเบียนเพ่ือรับเงินชดเชย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่

มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจ�าตัวประชาชน ภายในเดือน

พฤศจิกายน 2562

2. ผู้ประกอบการร้านค้า

 2.1 เป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.2 มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า 

ค�านวณยอดขาย และพิมพ์ใบก�ากับภาษี โดยเช่ือมต่อกับเคร่ืองรับช�าระ

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้อง

ท�าการปรับปรุงและทดสอบ เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก ่

ผูม้รีายได้น้อยผ่านบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐโดยใช้ข้อมลูจากจ�านวนภาษีมลูค่าเพิม่

ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ช�าระ

 2.3 สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ที่กรมบัญชีกลางโดยสามารถ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th ส�าหรับ 

ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถยื่นแบบฟอร์ม 

ใบสมคัรผ่านกรมบญัชีกลาง กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ และส�าหรับ 

ผู้ประกอบการร้านค้าและส�าหรับเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัดสามารถยืนใบสมัคร 

ผ่านส�านกังานคลงัจงัหวัด หรือสามารถสอบถามเพ่ิมเตมิเก่ียวกับการสมคัรเป็น 

ผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้มาตรการฯ ได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 

โทร 0-2270-6400

การเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำาระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ 

และการนำาส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
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