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ฉบับที่ 118/2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2”
นายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่ า เมื่ อ วัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2562
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ นชอบมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ อง
ในการสนับสนุ นการขยายตัวของเศรษฐกิ จต่อจากการดาเนิ นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ปี 2562 ที่ ผ่านมา ซึ่ งได้รับ
ความสนใจจากประชาชนเป็ นอย่างมาก และประสบความสาเร็ จด้วยดี ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องเผชิ ญปั จจัย
เสี่ ยงภายในประเทศและปัจจัยเสี่ ยงภายนอกประเทศ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ปี 2562
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้
1. มาตรการส่ งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้ อปใช้ ”
มาตรการ “ชิ มช้อปใช้” ที่ ผ่านมาประสบความส าเร็ จเป็ นอย่างดี โดยมี ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ทัว่ ประเทศครบ
10 ล้านคนแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมาตรการดังกล่าว เนื่ องจากก่อให้เกิดผลทวีคูณต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ (Multiple Effects) กระทรวงการคลัง จึ ง ได้ออกแบบมาตรการส่ ง เสริ ม การบริ โภคในประเทศ
“ชิ มช้อปใช้” หรื อ “ชิ มช้อปใช้ เฟส 2” เพื่อกระตุ น้ การใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet โดยเฉพาะกลุ่ มเป้ าหมายที่ มี
ศักยภาพในการเดิ นทางและใช้จ่าย ซึ่ งจะทาให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนได้รับประโยชน์
มากขึ้น และจะมีการปรับปรุ งเงื่อนไขเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
“ชิ มช้อปใช้ เฟส 2” จะเปิ ดให้ผทู ้ ี่ ไม่เคยได้รับสิ ทธิ์ ลงทะเบียนเพิ่มจานวน 3 ล้านคน ซึ่ งนอกจากจะได้รับ
วงเงิ นสนับสนุ น 1,000 บาท สาหรั บการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงิ นชดเชยร้ อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิ น 30,000
บาท จากเงิ นของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงิ นชดเชยไม่ เกิ น 4,500 บาท) เช่ นเดี ยวกับ “ชิ มช้อปใช้” เดิ มแล้ว
ยังจะได้รับสิ ทธิ์ เงิ นชดเชยร้ อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่ วนที่ เกิ น 30,000 บาท แต่ ไม่ เกิ น 50,000 บาท (เงิ นชดเชย
ไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่ งสิ ทธิ์ น้ ีจะขยายให้แก่ผไู ้ ด้รับสิ ทธิ์ 10 ล้านคนแรกที่ไม่ถูกตัดสิ ทธิ์ ดว้ ย
ส าหรั บ การใช้จ่ ายผ่ าน g-Wallet 2 สามารถเติ มเงิ นได้ง่ ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติ มเงิ นผ่า น
การสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรื อกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยัง
สามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่ อง ATM ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะปรั บเวลาเริ่ มลงทะเบี ยนใหม่ โดยแบ่งเป็ น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย
รอบแรกเริ่ มลงทะเบียนเวลา 6.00 น. และรอบที่ 2 เริ่ มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้ส นใจลงทะเบี ย น ซึ่ งจะเริ่ มเปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นตั้ง แต่ ว ัน ที่ 24 ตุ ล าคม 2562 จ านวนวัน ละไม่ เ กิ น 1 ล้ า นคน
โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่ วม
มาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เช่นกัน

-2ทั้งนี้ กรมสรรพากรสนับสนุนนโยบายเรื่ อง Digital Economy ดังนั้น จึงไม่มีนโยบายมุ่งตรวจสอบกลุ่ม
ผูใ้ ช้ e-Payment อยูแ่ ล้ว ในทางตรงกันข้าม กรมสรรพากรเห็นว่า ผูใ้ ช้ e-Payment จะถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มผูป้ ระกอบการที่ดี
ซึ่ งจะไม่ถูกตรวจสอบและได้รับบริ การที่ดี เช่น การคืนภาษีเร็ ว จากกรมสรรพากรด้วย
2. มาตรการลดภาระให้ กบั ผู้ซื้อทีอ่ ยู่อาศัย (มาตรการลดภาระฯ)
เพื่ อสนับสนุ นและบรรเทาภาระให้แก่ ประชาชนที่ ต้องการมี ที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง เหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานอง ดังนี้
2.1 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
2.2 ลดค่าจดทะเบียนการจานองอสังหาริ มทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01
ทั้งนี้ เฉพาะการซื้ อขายที่ อยู่อาศัยที่ ดินพร้ อมอาคารหรื อห้องชุ ด ในราคาไม่เกิ น 3 ล้านบาทต่อหน่ วย
และการจดทะเบียนการโอน และการจดจานองอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งเป็ นที่อยูอ่ าศัยต้องดาเนิ นการในคราวเดียวกัน โดยมี
ระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวามคม 2563
3. มาตรการสิ นเชื่ อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (มาตรการสิ นเชื่อฯ)
นอกจากการสนับสนุ นค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจานองแล้ว ธอส. จะ
สนับสนุ นสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเองในราคาซื้ อขายไม่เกิ น
3 ล้า นบาทต่ อหน่ วย โดยการให้ อตั ราดอกเบี้ ย เงิ นกู้ราคาพิ เศษและเงื่ อนไขผ่อนปรน ส าหรั บมาตรการสิ นเชื่ อจะ
เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั นี้ (22 ตุ ล าคม 2562) จนถึ ง วัน ที่ 24 ธัน วาคม 2563 โดยมี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ทั้ง หมด 50,000 ล้า นบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ในช่วง 3 ปี แรก
มาตรการลดภาระฯ และมาตรการสิ นเชื่อฯ มุง่ เน้นกลุ่มเป้ าหมายผูม้ ีรายได้นอ้ ยถึงปานกลาง กลุ่มคนเริ่ ม
ทางานใหม่ที่กาลังก่อร่ างสร้างตัว รวมถึงกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีกาลังซื้ อ เพื่อให้บุตรหลานหรื อทายาท โดยต้องเป็ นการซื้ ออยู่
อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิ ชย์ (เพื่อการอยูอ่ าศัย) และห้องชุด ทั้งนี้ ต้องเป็ นที่อยูอ่ าศัยสร้าง
เสร็ จพร้อมอยูท่ ี่ไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อน
การก าหนดราคาซื้ อขายไม่ เกิ น 3 ล้า นบาทต่ อหน่ วยนั้น เนื่ องจากเป็ นระดับ ราคาที่ อยู่อาศัย ที่ เป็ น
ที่ ตอ้ งการของกลุ่ มเป้ าหมาย โดยที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จพร้ อมอยู่ ณ เดื อนตุลาคม 2562 ที่ระดับราคาไม่ เกิ น 3 ล้านบาท
มี อยู่ประมาณ 34,731 หน่ วย คิ ดเป็ นร้ อยละ 57 ของที่ อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จทั้งหมด และคาดว่าจะมี ที่อยู่อาศัยสร้ างเสร็ จ
ในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีที่อยูอ่ าศัยรวมกว่า 180,000 หน่วย ให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเป็ นเจ้าของได้
คาดว่าทั้ง 2 มาตรการ จะช่ วยกระตุน้ ภาคอสังหาริ มทรัพย์ให้เติบโต ก่อให้เกิ ดการขยายตัวของ supply
chain ภาคธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องต่ าง ๆ เช่ น ธุ รกิ จก่ อสร้ าง ธุ รกิ จพัฒนาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และธุ รกิ จพัฒนาการคมนาคม
เป็ นต้น นอกจากนี้ เพื่อให้ ธอส. ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินเฉพาะกิ จของรั ฐเป็ นผูน้ าตลาดในการลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้
ทาให้ธนาคารพาณิ ชย์อื่น ๆ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ าม ดังนั้น คาดว่ามาตรการนี้ จะช่วยเหลือให้ผบู ้ ริ โภคหรื อประชาชน
ให้ได้รับประโยชน์และสามารถเข้าถึงการมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองได้ง่ายขึ้น

-34. มาตรการเร่ งรั ด การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการฝึ กอบรม สั ม มนา ประจ าปี งบประมาณ 2562
ไปพลางก่อน (Front Load)
เพื่อให้มีเม็ดเงินสาหรับค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม สัมมนา ประจาปี งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน
ลงสู่ ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง โดยหน่วยรับงบประมาณเร่ งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน สาหรับวงเงินนั้น ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง เชื่ อ มั่น ว่ า มาตรการกระตุ ้น เศรษฐกิ จ ปี 2562 ระยะที่ 2 จะช่ ว ยให้ ป ระชาชน
มี การจับจ่ ายใช้สอยมากขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นการกระตุ น้ เศรษฐกิ จตั้งแต่ก ารใช้จ่า ยระดับฐานรากจนไปถึ งระดับประเทศ
ตลอดจนการกระตุน้ เศรษฐกิ จภาคอสังหาริ มทรัพย์ โดยการสนับสนุ นการเข้าถึ งแหล่งสิ นเชื่ อที่อยู่อาศัย และการลด
ภาระค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนจานองที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งจะช่วยให้ผทู ้ ี่มีรายได้นอ้ ยและปานกลางที่ตอ้ งการมี
ที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองสามารถเข้าถึงแหล่งสิ นเชื่ อได้ง่าย เป็ นการช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ การ
เร่ งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ ทาให้ช่วยลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัวและกระตุน้ เศรษฐกิจให้ฟ้ื นตัวเร็ วยิง่ ขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มาตรการ “ชิมช้อปใช้” โทร 0 2273 9020 ต่อ 3510
มาตรการสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยฯ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3234
มาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่ายฯ โทร 0 2739020 ต่อ 3536

ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2
วัตถุประสงค์
❑ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มศี ักยภาพในการเดินทาง
ไปท่องเที่ยวและใช้จ่าย เพื่อกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก

จำนวนผู้ลงทะเบียน
❑ ไม่เกิน 3 ล้านคน

วันเริ่มลงทะเบียน
❑ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น.
และ 18.00 น. รอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่อวัน

วันเริ่มต้นใช้สิทธิ์
❑ 30 ตุลาคม 2562 สาหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก

ระยะเวลำสิ้นสุดมำตรกำร
❑ ขยายระยะเวลาเป็น 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลำลงทะเบียนร้ำนค้ำ
❑ ขยายระยะเวลาเป็น 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์
❑ G – Wallet 1 รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
❑ G – Wallet 2 รับเงินชดเชย ดังนี ้
o เงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท
(เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท)
o เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท)
** ขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรกที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วย **

ชิม ช้อป ใช้

เฟส 2

เริ่มเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 3 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 62
วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่อวัน
1,000 บาท
G – Wallet 1

เติมเงิน
G – Wallet 2

0

30,000

15 %

50,000

20 %

ยอดใช้จ่าย 30,000 บาทแรก รับ cash back 15%
ส่วนที่เกิน 30,000 – 50,000 รับ cash back 20%

ผู้ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนในเฟส 2 (3 ล้านคน) รับเงินสนับสนุน 1,000 บาทใน G 1 + เติมเงินเพื่อรับ cash back ใน G 2
ผู้ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนในเฟส 1 (10 ล้านคน) ยังสามารถเติมเงินใน G 2 เพื่อรับ cash back ได้
ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 30 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ขยายเวลาลงทะเบียนร้านค้าถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

สนับสนุนและบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุดเท่านั้น ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท
ลดค่าธรรมเนียมการโอน
2%

0.01%

ลดค่าธรรมเนียมการจานอง
1%

0.01%

*ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

สินเชื่อเพื่อที่อยูอ
่ าศัย โดย ธอส.
วงเงิน 50,000 ล้านบาท
ดอกเบี้ยผ่อนปรน

ปีที่ 1 – 3 คงที่ 2.5% ต่อปี
ปีที่ 4 – 5 คงที่ 4.625% ต่อปี
*ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม
แต่ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2563

คาดว่าจะมีทอ
ี่ ยูอ
่ าศัยประมาณ 180,000 หน่วย ให้ประชาชนเป็นเจ้าของได้

Front Load

การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเม็ดเงินลงสูร
่ ะบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้
และมีเงินหมุนเวียนลงสู่ทอ
้ งทีต
่ า่ ง ๆ อย่างทั่วถึง

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยรับงบประมาณ

วิธีดาเนินการ
ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่อน สาหรับวงเงินทีไ่ ด้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ

