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ฉบบัท่ี 118/2562                                                วนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 
 

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ ปี 2562 ระยะที ่2” 
     

 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง 
ในการสนับสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจต่อจากการด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ปี 2562 ท่ีผ่านมา ซ่ึงไดรั้บ 
ความสนใจจากประชาชนเป็นอยา่งมาก และประสบความส าเร็จดว้ยดี ประกอบกบัประเทศไทยยงัคงตอ้งเผชิญปัจจยั
เส่ียงภายในประเทศและปัจจยัเส่ียงภายนอกประเทศ ดงันั้น กระทรวงการคลงัจึงไดมี้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ปี 2562 
ระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย 4 มาตรการ ดงัน้ี 

 

1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้”  
 มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผูไ้ด้รับสิทธ์ิทัว่ประเทศครบ  

10 ลา้นคนแลว้ ซ่ึงกระทรวงการคลงัไดเ้ห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมาตรการดงักล่าว เน่ืองจากก่อให้เกิดผลทวีคูณต่อ
ระบบเศรษฐกิจ (Multiple Effects) กระทรวงการคลังจึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ  
“ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” เพื่อกระตุน้การใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ศกัยภาพในการเดินทางและใช้จ่าย ซ่ึงจะท าให้มีการกระจายการใชจ่้ายไปยงัเศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนไดรั้บประโยชน์
มากข้ึน และจะมีการปรับปรุงเง่ือนไขเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

“ชิมช้อปใช้ เฟส 2” จะเปิดให้ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บสิทธ์ิลงทะเบียนเพิ่มจ านวน 3 ลา้นคน ซ่ึงนอกจากจะไดรั้บ
วงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ส าหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 
บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้” เดิมแล้ว 
ยงัจะได้รับสิทธ์ิเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนท่ีเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย 
ไม่เกิน 4,000 บาท) ซ่ึงสิทธ์ิน้ีจะขยายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิ 10 ลา้นคนแรกท่ีไม่ถูกตดัสิทธ์ิดว้ย 

ส าหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 สามารถเติมเงินได้ง่ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติมเงินผ่าน 
การสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตวัเลข g-Wallet 15 หลกัผา่น mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แลว้ ยงั
สามารถเติมเงินเขา้ g-Wallet 2 ผา่นเคร่ือง ATM ไดอี้กดว้ย  

นอกจากน้ี กระทรวงการคลังจะปรับเวลาเร่ิมลงทะเบียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย 
รอบแรกเร่ิมลงทะเบียนเวลา 6.00 น. และรอบท่ี 2 เร่ิมลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจลงทะเบียน ซ่ึงจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนตั้ งแต่ว ันท่ี  24 ตุลาคม 2562 จ านวนวันละไม่ เกิน 1 ล้านคน 
โดยมาตรการ “ชิมชอ้ปใช ้เฟส 2” น้ี ประชาชนสามารถใชไ้ดถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และร้านคา้สามารถสมคัรเขา้ร่วม
มาตรการไดถึ้ง 31 ธนัวาคม 2562 เช่นกนั 

 



-2- 
 

ทั้งน้ี กรมสรรพากรสนบัสนุนนโยบายเร่ือง Digital Economy ดงันั้น จึงไม่มีนโยบายมุ่งตรวจสอบกลุ่ม
ผูใ้ช ้e-Payment อยูแ่ลว้ ในทางตรงกนัขา้ม กรมสรรพากรเห็นวา่ ผูใ้ช ้e-Payment จะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีดี 
ซ่ึงจะไม่ถูกตรวจสอบและไดรั้บบริการท่ีดี เช่น การคืนภาษีเร็ว จากกรมสรรพากรดว้ย 

 

2. มาตรการลดภาระให้กบัผู้ซ้ือทีอ่ยู่อาศัย (มาตรการลดภาระฯ) 
 เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนท่ีต้องการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง เหมาะสมกับ

ศกัยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านอง ดงัน้ี 
 2.1 ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 
 2.2 ลดค่าจดทะเบียนการจ านองอสังหาริมทรัพยจ์ากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 
ทั้งน้ี เฉพาะการซ้ือขายท่ีอยู่อาศยัท่ีดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย 

และการจดทะเบียนการโอน และการจดจ านองอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัตอ้งด าเนินการในคราวเดียวกนั โดยมี
ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบงัคบัใชถึ้งวนัท่ี 24 ธนัวามคม 2563 

 

3. มาตรการสินเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (มาตรการสินเช่ือฯ) 
นอกจากการสนบัสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ านองแลว้ ธอส. จะ

สนบัสนุนสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ประชาชนทัว่ไปท่ีมีความตอ้งการมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองในราคาซ้ือขายไม่เกิน 
3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการให้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ราคาพิเศษและเง่ือนไขผ่อนปรน ส าหรับมาตรการสินเช่ือจะ 
เร่ิมตั้ งแต่วนัน้ี (22 ตุลาคม 2562) จนถึงวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 โดยมีวงเงินสินเช่ือทั้ งหมด 50,000 ล้านบาท 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.5 ในช่วง 3 ปีแรก  

มาตรการลดภาระฯ และมาตรการสินเช่ือฯ มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายผูมี้รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง กลุ่มคนเร่ิม
ท างานใหม่ท่ีก าลงัก่อร่างสร้างตวั รวมถึงกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีก าลงัซ้ือ เพื่อให้บุตรหลานหรือทายาท โดยตอ้งเป็นการซ้ืออยู่
อาศยัประเภท บา้นเด่ียว บา้นแฝด บา้นแถว อาคารพาณิชย ์(เพื่อการอยูอ่าศยั) และห้องชุด ทั้งน้ี ตอ้งเป็นท่ีอยูอ่าศยัสร้าง
เสร็จพร้อมอยูท่ี่ไม่เคยผา่นการครอบครองโดยบุคคลอ่ืนมาก่อน 

การก าหนดราคาซ้ือขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยนั้น เน่ืองจากเป็นระดับราคาท่ีอยู่อาศยัท่ีเป็น 
ท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จพร้อมอยู่ ณ เดือนตุลาคม 2562 ท่ีระดบัราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท  
มีอยู่ประมาณ 34,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 57 ของท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จทั้งหมด และคาดว่าจะมีท่ีอยู่อาศยัสร้างเสร็จ 
ในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีท่ีอยูอ่าศยัรวมกวา่ 180,000 หน่วย ใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นเจา้ของได ้

คาดวา่ทั้ง 2 มาตรการ จะช่วยกระตุน้ภาคอสังหาริมทรัพยใ์ห้เติบโต ก่อให้เกิดการขยายตวัของ supply 
chain ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองต่าง ๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจพฒันาการคมนาคม  
เป็นตน้ นอกจากน้ี เพื่อให้ ธอส. ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเป็นผูน้ าตลาดในการลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ 
ท าใหธ้นาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้าม ดงันั้น คาดวา่มาตรการน้ีจะช่วยเหลือให้ผูบ้ริโภคหรือประชาชน
ใหไ้ดรั้บประโยชน์และสามารถเขา้ถึงการมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองไดง่้ายข้ึน  
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4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ไปพลางก่อน (Front Load) 

เพื่อให้มีเม็ดเงินส าหรับค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน 
ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน ส าหรับวงเงินนั้น ไดรั้บการจดัสรรจากส านกังบประมาณ 

 

กระทรวงการคลังเช่ือมั่นว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะท่ี 2 จะช่วยให้ประชาชน 
มีการจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจตั้งแต่การใช้จ่ายระดับฐานรากจนไปถึงระดับประเทศ 
ตลอดจนการกระตุน้เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย ์โดยการสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั และการลด
ภาระค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนจ านองท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยและปานกลางท่ีตอ้งการมี
ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเองสามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือไดง่้าย เป็นการช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน นอกจากน้ี การ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ ท าให้ช่วยลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตวัและกระตุน้เศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัเร็วยิง่ข้ึน 

 
     

 
 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม 
มาตรการ “ชิมชอ้ปใช”้ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3510 
มาตรการสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัฯ โทร 0 2273 9020 ต่อ 3234 
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ โทร 0 2739020 ต่อ 3536 



วัตถุประสงค์

❑ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่านระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มศีักยภาพในการเดินทาง 
ไปท่องเที่ยวและใช้จ่าย เพื่อกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก

จ ำนวนผู้ลงทะเบียน

❑ 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 ส าหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก

ระยะเวลำสิ้นสุดมำตรกำร

❑ ขยายระยะเวลาเปน็ 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลำลงทะเบียนร้ำนค้ำ

❑ ขยายระยะเวลาเปน็ 31 ธันวาคม 2562

สิทธิประโยชน์

❑ G – Wallet 1 รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท 
❑ G – Wallet 2 รับเงินชดเชย ดงันี ้

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



ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2

G – Wallet 1

1,000 บาท

G – Wallet 2

เติมเงิน

เร่ิมเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 3 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 62 
วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคนต่อวัน

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

0 30,000 50,000

15 % 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

2% 0.01% 

ลดค่าธรรมเนียมการโอน

ลดค่าธรรมเนียมการจ านอง

1% 0.01%

สินเชื่อเพ่ือที่อยูอ่าศยั โดย ธอส.
วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ดอกเบี้ยผ่อนปรน
ปีที่ 1 – 3 คงที่ 2.5% ต่อปี
ปีที่ 4 – 5 คงที่ 4.625% ต่อปี

สนับสนุนและบรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเด่ียว 
บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุดเท่านั้น ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

*ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม
แต่ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2563

*ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

คาดว่าจะมีทีอ่ยูอ่าศยัประมาณ 180,000 หน่วย ให้ประชาชนเป็นเจ้าของได้



การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม สัมมนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอ่นFront Load

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาด าเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีด าเนินการ 

เพื่อให้มีเม็ดเงนิลงสูร่ะบบเศรษฐกิจอย่างตอ่เนือ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้
และมีเงินหมนุเวยีนลงสู่ทอ้งทีต่า่ง ๆ อย่างทั่วถึง

พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562

หน่วยรับงบประมาณ 

ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายดา้นการฝึกอบรม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน ส าหรับวงเงินทีไ่ดร้ับการจดัสรรจากส านกังบประมาณ 


