ฉบับที่ 100/2562

วันที่ 23 กันยายน 2562

มาตรการ “ชิมช้ อปใช้ ” เทีย่ วได้ ทวั่ ไทย ลงทะเบียนคึกคัก ทยอยลงทะเบียนได้ วนั ละ 1 ล้านคน
หลังรับ SMS ยืนยัน ต้ องเดินทางภายใน 14 วัน เชื่อมัน่ โควตา 10 ล้านคนเพียงพอ
นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความสาเร็ จการเปิ ดลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ มาตรการ “ชิมช้อปใช้ ” วันแรก ในวันที่ 23 กันยายน 2562 มีผสู้ นใจ
เข้าร่ วมตามเป้ าหมาย โดยเมื่อเวลา 13.43 น. มีผมู ้ าลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ ผา่ น www.ชิมช้อปใช้. com ครบ 1 ล้านคน
ตามโควตาในแต่ละวันแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีผลู ้ งทะเบียนรับสิ ทธิ์ ครบ 1 ล้านคนในแต่ละวัน ระบบจะปิ ดรับทันที โดยไม่มีการ
ให้เข้าชื่อรอ (waitlist) ดังนั้น ผูท้ ี่ประสงค์รับสิ ทธิ์ ตามมาตรการจะต้องกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป
โฆษกกระทรวงการคลังยังได้เน้นย้า ขอให้ประชาชนตรวจสอบและวางแผนการเดินทางให้ดี เนื่องจาก
เมื่อลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันสิ ทธิ์ ภายใน 3 วันทาการแล้ว จะต้องเริ่ มใช้สิทธิ์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วนั ถัดจาก
วันที่ได้รับ SMS
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ สามารถเริ่ มใช้สิทธิ์ หลังได้รับ SMS 1 วัน สาหรับ G-Wallet กระเป๋ า 1 ใช้ได้กบั
ร้านขายสิ นค้าและบริ การที่เข้าร่ วมโครงการทุกประเภทในจังหวัดที่ได้เลือกไว้เมื่อลงทะเบียน และสาหรับ G-Wallet
กระเป๋ า 2 ใช้ได้กบั ร้านขายอาหารและเครื่ องดื่ม ร้านขายสิ นค้าท้องถิ่น บริ การที่พกั และบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน โดยมีเงื่อนไขแบ่งเป็ น 3 กรณี ได้แก่
1) หากเริ่ มใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋ าที่ 1 จะสามารถใช้วงเงิน 1,000 บาท พร้อมสิ ทธิ์ G-Wallet กระเป๋ า 2
ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2) หากเริ่ มใช้สิทธิ์ เฉพาะ G-Wallet กระเป๋ า 2 จะสามารถใช้สิทธิ์ G-Wallet กระเป๋ า 2 ได้จนถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2562 แต่จะถูกตัดสิ ทธิ์ G-Wallet กระเป๋ า 1 ไม่สามารถใช้วงเงิน 1,000 บาทได้
3) หากไม่เริ่ มใช้สิทธิ์ ท้ งั 2 กระเป๋ า จะถูกตัดสิ ทธิ์ ท้ งั หมด และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการนี้ได้อีก
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังยังได้ให้ความมัน่ ใจว่าโควตาจานวนผูม้ ีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการ
ซึ่ งกาหนดไว้ที่ 10 ล้านคน ตลอดโครงการถือว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยประชาชนสามารถ
ทยอยลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อม
จับจ่ายใช้สอยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

_________________________________
กรมบัญชีกลาง โทร 02 2706400 กด 7
App “เป๋ าตัง” ติดต่อธนาคารกรุ งไทย โทร 02 1111144
ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

...ชิม ชอป ใช...

ÁÒµÃ¡ÒÃÊ§àÊÃÔÁ
¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇã¹»ÃÐà·È

ผูสนใจเขารวมมาตรการจํานวน 10 ลานคน (รับลงทะเบียนวันละ 1 ลานคน)
ลงทะเบียนรับสิทธิที่ www.ชิมชอปใช.com ตั้งแต 23 ก.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
เริ่มใชสิทธิ์ไดตั้งแตวันที่ 27 ก.ย. 62 – 30 พ.ย. 62

การเข้าร่วมมาตรการฯ
¢Ñé¹µÍ¹

¢Ñé¹µÍ¹Å§·ÐàºÕÂ¹

ÃÑºÊÔ·¸Ôì

¡ÒÃãªÊÔ·¸Ôì

1

Download
App “à»ÒµÑ§”
Å§·ÐàºÕÂ¹àÁ×èÍä´ÃÑº SMS Â×¹ÂÑ¹ÊÔ·¸Ôì

1

Å§·ÐàºÕÂ¹·Õè www.ªÔÁªÍ»ãª.com
µÑé§áµ 23 ¡.Â. - 15 ¾.Â. 62

2

Å§·ÐàºÕÂ¹¡Í¹à´Ô¹·Ò§äÁ¹ÍÂ¡ÇÒ 4 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ

3

2

¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅãË¤Ãº¶Ç¹
¾ÃÍÁÃÐºØ¨Ñ§ËÇÑ´·Õè¨Ð·Í§à·ÕèÂÇ 1 ¨Ñ§ËÇÑ´
áÅÐµÍ§äÁãª¨Ñ§ËÇÑ´µÒÁ·ÐàºÕÂ¹ºÒ¹

กระเปาชอง 1

4

¶ÒÂÃÙ»ãºË¹Òµ¹àÍ§ (Selfie)
Â×¹ÂÑ¹àºÍÃâ·ÃÈÑ¾··ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹
´ÇÂÃËÑÊÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡ÃÃÁ (OTP)

ÃÐººáÊ´§¼ÅÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹ áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
(àÃÔèÁãªÊÔ·¸Ôìä´ËÅÑ§ä´ÃÑº SMS 1 ÇÑ¹)

3

2 ÊÇ¹

กระเปาชอง 2
(G-Wallet 2)

(G-Wallet 1)

รัฐสนับสนุนวงเงิน1,000 บาท/คน

ÃÍ SMS Â×¹ÂÑ¹ÊÔ·¸ÔìÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ
¡Ã³Õ¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àµçÁáµÅÐÇÑ¹¨Ðá¨§ã¹ÃÐºº
ÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹ãËÁ ã¹ÇÑ¹¶Ñ´ä»

Êá¡¹ ID Card
áÅÐ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅã¹ ID Card

ãª¡ÑºÃÒ¹¢ÒÂÊÔ¹¤ÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
·Õèà¢ÒÃÇÁÁÒµÃ¡ÒÃÏ

·Ø¡»ÃÐàÀ· ã¹¨Ñ§ËÇÑ´·ÕèàÅ×Í¡

หากเติมเงิน แลวนําไปใชจาย
รับ Cash Back 15% แตไมเกิน 4,500 บาท/คน
(วงเงินการใชจายไมเกิน 30,000 บาท/คน)

ãª¡ÑºÃÒ¹¢ÒÂÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ ÃÒ¹¢ÒÂÊÔ¹¤Ò
·Í§¶Ôè¹ ºÃÔ¡ÒÃ·Õè¾Ñ¡ áÅÐºÃÔ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§¡Ñº
¡ÒÃ·Í§à·ÕèÂÇã¹·Í§¶Ôè¹¹Ñé¹ ·Õèà¢ÒÃÇÁÁÒµÃ¡ÒÃÏ

·Ø¡¨Ñ§ËÇÑ´ Â¡àÇ¹¨Ñ§ËÇÑ´µÒÁ·ÐàºÕÂ¹ºÒ¹
ËÒ¡ªíÒÃÐ¤Òâ´ÂÊÒÃà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ¤Ò¢¹Ê§»ÃÐ¨íÒ·Ò§ÃÐËÇÒ§¨Ñ§ËÇÑ´
¤ÒºÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ·ÕèÁÔãªºÃÔ¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇã¹·Í§¶Ôè¹¹Ñé¹ ¨ÐäÁä´ÃÑºà§Ô¹ª´àªÂ
à»ÒµÑ§ äÁãËãªªíÒÃÐ¤Ò¹éíÒÁÑ¹àª×éÍà¾ÅÔ§

หมายเหตุ:
จะตองเริ่มใชสิทธิ์ภายใน

14 วัน

นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับ SMS โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

• หากเริ่มใชสิทธิ์ G-Wallet 1 จะสามารถใชสิทธิ์ G-Wallet 1 และ 2 ไดจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62
• หากเริม่ ใชสิทธิ์เฉพาะ G-Wallet 2 จะสามารถใชสิทธิ์ G-Wallet 2 ไดจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 62
แตจะถูกตัดสิทธิ์ G-Wallet 1
• หากไมเริ่มใชสิทธิ์ทั้ง G-Wallet 1 และ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ทั้ง 2 สิทธิ์ และไมสามารถลงทะเบียนเขารวม
มาตรการฯ ไดอีก

เงิน Cash Back จะจายคืนเขา App “เปาตัง” ของผูเขารวมมาตรการฯ
ภายในเดือน ธ.ค. 62

• สัญชาติไทยมีบัตรประชาชน
• อายุ 18 ปขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
• มี Smart Phone พรอมเครือขาย Internet
มี e-mail

ÊÍº¶ÒÁ¢ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
กรมบัญชีกลาง โทร. 02 2706400 กด 7
App “เปาตัง” ติดตอธนาคารกรุงไทย โทร. 02 1111144
ขอมูลเที่ยวชิมชอปใช ติดตอ ททท. โทร. 1672

