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16วันมิทีถ่ ุนายน 2564

ขอเชิญชวนร้ านค้ าลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการยิง่ ใช้ ยงิ่ ได้
__________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเชิญ
ชวนร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้ ซึ่ งเป็ นโครงการเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
โดยการกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศผ่านผูม้ ีกาลังซื้ อ และเป็ นการสนับสนุนผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ นระบบ
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั นี้เป็ นต้นไป
โครงการ “ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้” กาหนดให้ประชาชนผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ที่ชาระเงินค่า สิ นค้าหรื อบริ การ ได้แก่
ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม สิ นค้าทัว่ ไป ค่าบริ การนวด สปา ทาผมทาเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสู บ
บัตรกานัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การล่วงหน้าผ่)าน
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
กับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่ วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนใน
รู ปของบัตรกานัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนามาคานวณสิ ทธิe-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อ
คน ซึ่ งยอดใช้จ่ายที่นามาคานวณสิ ทธิ ตอ้ งไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิ ทe-ธิ Voucher สะสมสู งสุ ดไม่
เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริ งตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รe-Voucher
ับ
ร้อยละ 10
ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริ งตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับe-Voucher ร้อยละ 15
ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่ งสิ ทธิ e-Voucher จะคืนเป็ นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดย
สามารถใช้จ่ายด้วยe -Voucher ได้ต้ งั แต่เดือนสิ งหาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่สามารถแลกเป็ นเงินสดได้
ปั จจุบนั การลงทะเบียนร้านค้าในโครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้มีผปู ้ ระกอบการลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการสะสม
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. ทั้งหมด 24,671 ราย จึงขอเชิญชวนร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่โครงการ
กาหนด ได้แก่ร้านค้าทัว่ ไป ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม ร้านธงฟ้ า ร้าน OTOP ผูป้ ระกอบการบริ การนวด สปา ทาผมทา
เล็บ ทีจ่ ดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่ ที่สนใจจะเข้าร่ วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป
เวลา 06.00 น. – 22.00 น.โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่ วมโครงการของรัฐที่มีการใช้แอปพลิเคชั“ถุ
น งเงิน” สามารถลงทะเบียนได้
3 ช่องทางได้แก่ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน ” หรื อ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้. com หรื อ ผ่านสาขาหรื อจุดรับ
ลงทะเบียนของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และสาหรับร้านค้าที่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการของรัฐสามารถ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้.com หรื อลงทะเบียนผ่านสาขาหรื อจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)ทั้งนี้สาหรับร้านค้าทัว่ ไปที่ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีความประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการจะต้องจด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้แล้วเสร็ก่จอนลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้อย่างน้อย 7 วันทาการ
/ทั้งนี้ ...

2
ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการในส่ วนของประชาชนนั้น จะเริ่ มเปิ ดลงทะเบียน ตั้งแต่วนั ที่ 21
มิถุนายน 2564เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวันเป็ นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิ ทธิโดยผูท้ ี่เคยรับสิ ทธิโครงการ
ของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ ง เราชนะ ม.33เรารักกันเราชนะ เป็ นต้นลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์
www.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้.com หรื อผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เคยเข้าร่ วมโครงการข้างต้นสามารถ
ลงทะเบียนผ่านwww.ยิง่ ใช้ยงิ่ ได้.com
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