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มาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกจิเพือ่ใหเ้กดิการใชจ้า่ย



กระทรวง
เศรษฐกจิ

มาตรการกระตุน้ทางเศรษฐกจิเพือ่ให ้
เกดิการใชจ้า่ย

ใชง้า่ย

อาหารเครือ่งดืม่ คา้สง่คา้
ปลกี หา้งสรรพสนิคา้
รา้นคา้ ตลาดนัด ตลาดสด.

เดนิออกนอกบา้น ใชจ้า่ย
อยา่งเต็มที่

รับงา่ย
รปูแบบกระดาษ: ไปรษณีย์

รา้นสะดวกซือ้

บตัรอเิล็กทรอนกิส์ บตัรเครดติ

ดแูผนทีเ่พือ่ตดิตามจ านวน

คปูอง

ดแูผนทีเ่พือ่ตดิตามจ านวน

คปูอง

น่าตืน่เตน้

1000 กลายเป็น3000

ใชโ้ปรโมชัน่การทอ่งเทีย่ว

ผูป้ระกอบการเพิม่โปรโมชัน่คณู
หลายเทา่
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กระทรวง

เศรษฐกจิ

• Quẹt thẻ mua sắm

• Dùng thẻ hoàn tiền

• เปิด APP

• สแกนเพือ่ใช ้

จา่ย

• ชอ้ปป้ิงรดูบตัร

• ซือ้ครบรับรางวลั
• รับทนัที

• ใชจ้า่ยทนัที

คปูองขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสามเทา่ หนึง่พันเป็นสามพัน
ใหป้ระชาชนเลอืกใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยไมใ่หร้ับซ า้

Chi tiêu bằng thẻ đa năng ใชเ้พยีงมอืถอืก็ซือ้ได ้ รดูบตัรเครดติทันที รับคปูองกระดาษ
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• ชอ้ปป้ิงรดูบตัร
• แตะบตัรรับโปรโมชัน่

เเตะบตัรเพือ่ใชจ้า่ย



กระทรวง

เศรษฐกจิ

ล็อกอนิทีเ่ว็บไซตผ์ูใ้หบ้รกิารอเิล็คท
รคิพรอ้มลงทะเบยีน และยนืยัน
(หาซือ้ไดท้ีร่า้นสะดวกซือ้ รถไฟฟ้า ทา่
รถ สถานรีถไฟ)

ใชจ้า่ยทีร่า้นคา้ทีก่ าหนดสะสม
ครบ 3000 ดอลลารไ์ตห้วนั

(ตอ้งใชจ้า่ยกอ่นวนัที่ 31 ธนัวาคม

2020)

8 วันหลงัจากทีส่ะสมยอดครบก าหนด ก็จะไดรั้บขอ้ความแจง้
เตอืนใหรั้บเงนิผา่นวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

ล็อกอนิเพือ่ผกูบญัชี

①แตะบตัรทีร่า้นสะดวกซือ้รับโบนัส 2000 

ดอลลารไ์ตห้วัน

②เลอืก ATM รับ 2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

③บรจิาคผา่นรหสัรับบรจิาค

• ขา้ไปทีแ่พลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารระบบอเิล็คทรกิเพือ่ผูกเขา้กบั
บญัชตีัง้แตว่ันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. สามารถเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่
จากสามวธิดีงัตอ่ไปนี้: 3 เลอืก 1

• ①โอนเขา้บญัชี 2000 ดอลลา่รไ์ตห้วัน② บรจิาคผา่นรหสัรับ
บรจิาค③รับผา่น ATM 2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

• เริม่สะสมยอดใชจ้า่ยตัง้แตเ่ริม่ผกูเขา้กบับญัชใีนวันที่ 15 

กรกฎาคม
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เเตะบตัรเพือ่ใชจ้า่ย

รับบตัรระบชุือ่

ใชจ้า่ยโดยลงทะเบยีนชือ่ ไดร้ับ 2000 ดอลลารไ์ตห้วนั



กระทรวง

เศรษฐกจิ

ใชจ้า่ยผา่น APP

ใชจ้า่ยทีร่า้นคา้ทีก่ าหนดสะสมครบ
3000 ดอลลารไ์ตห้วนั

(ตอ้งใชจ้า่ยกอ่นวนัที่ 31 ธนัวาคม 2020)

ล็อกอนิเพือ่ผกูบญัชี

• เขา้ไปทีแ่พลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารระบบช าระผา่นมอืถอืเพือ่ผกูเขา้กับ
บัญชตีัง้แตว่นัที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.：เลอืก 1 จาก 3วธิ①ีโอนเขา้บัญชี
2000 ดอลลา่รไ์ตห้วนั② บรจิาคผา่นรหสัรับบรจิาค③รับผา่น ATM 

2000 ดอลลารไ์ตห้วนั

• เริม่สะสมยอดใชจ้า่ยตัง้แตเ่ริม่ผกูเขา้กับบัญชใีนวนัที่ 15 กรกฎาคม

ไ ดร้ับ 2000 ดอลลารไ์ตห้วนั

8 วันหลงัจากทีส่ะสมยอดครบก าหนด ก็จะไดรั้บ
ขอ้ความแจง้เตอืนใหรั้บเงนิผา่นวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

①แตะบตัรทีร่า้นสะดวกซือ้รับโบนัส
2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

②เลอืก ATM รับ 2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

③บรจิาคผา่นรหสัรับบรจิาค

• ดาวนโ์หลดAPPเพือ่เขา้รว่มการช าระเงนิ
ผา่นมอืถอืของกจิกรรมนี้

• ตัง้คา่บตัรเครดติหรอืบญัชธีนาคาร
HAPPY GO PAY、icash Pay、 LINE Pay money、กระเป๋าเงนิ Pi

、ไตห้วนั pay、โยโยเ๋พย、์เจยีโขว่เพย、์โอฟู่ เป่า、ออเรน้จเ์พย、์

ezPay

ใชเ้พยีงมอืถอืก็ซือ้ได ้
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ดาวนโ์หลด APP



กระทรวง

เศรษฐกจิ

รดูใชจ้า่ยผา่นบตัร

ใชจ้า่ยสะสมครบ 3000 ดอลลารไ์ตห้วนั
ผา่นบตัรเครดติในรา้นคา้ทีเ่ขา้รว่ม

(ตอ้งใชจ้า่ยกอ่นวนัที่ 31 ธนัวาคม 2020)

กจิกรรมลงทะเบยีน

• เขา้ไปทีแ่พลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติเพือ่ผกูเขา้กบับญัชตีัง้แตว่นัที่

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. สามารถเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่จากสามวธิดีังตอ่ไปนี:้

①โอนเขา้บญัชี 2000 ดอลลา่รไ์ตห้วัน② บรจิาคผา่นรหสัรับบรจิาค③รับ
ผา่น ATM 2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

• เริม่สะสมยอดใชจ้า่ยตัง้แตเ่ริม่ผกูเขา้กับบัญชใีนวนัที่ 15 

กรกฎาคม

ไดร้ับ 2000 ดอลลารไ์ตห้วนั

8 วนัหลังจากทีส่ะสมยอดครบก าหนด ก็จะไดร้ับ
ขอ้ความแจง้เตอืนใหร้บัเงนิผา่นวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกไว ้

①หกั 2000 ดอลลารไ์ตห้วันออกจากใบเรยีกเก็บ
บตัรเครดติ②เลอืก ATM รับ 2000 ดอลลาร์
ไตห้วัน③บรจิาคผา่นรหสัรับบรจิาค

6

สมคัรบตัรเครดติ

• สมัครหรอืเลอืกบัตรเครดติ
• ไปยังเว็บไซตบ์ัตรเครดติเพือ่ลงทะเบยีนกจิกรรม

(ป้อนขอ้มลูประจ าตัว เลขบัตร)

เขา้เว็บไซตค์ปูองขบัเคลือ่นเพือ่ดผููใ้บร
การบตัรเครดติทีเ่ขา้รว่ม
https://3000.gov.tw

รดูบตัรเครดติทันที



กระทรวง

เศรษฐกจิ

ผูท้ีม่บีตัรประกนัสขุภาพ ควรน าบตัรประกนั
สขุภาพไปดว้ย

สว่นผูท้ีไ่มม่บีตัรประกนัสขุภาพ ใหน้ าบตัร
แสดงตนเพือ่ไปรับทีร่า้นสะดวกซือ้ สัง่ซือ้
ออนไลนใ์นวนัที่ 1-7 ก.ค.-ส.ค. หรอืรับที่
ไปรษณียใ์นวนัที่ 15 ก.ค.

รับคปูองขับเคลือ่นเศรษฐกจิสามเทา่มลูคา่

3000ดอลลารไ์ตห้วันในวันที1่5ก.ค.ที่

ไปรษณียแ์ละรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วม(500 ดอลลาร์

ไตห้วนั 4ใบ และ 200 ดอลลารไ์ตห้วนั 5 ใบ)

น าบตัรประกนัสขุภาพไปดว้ย รับคปูองสามเทา่

ใชร้ปูแบบกระดาษ

ระหวา่งวนัที่ 15 ก.ค. – 31 ธ.ค.

น าคปูองขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสามเทา่ไป
ใชซ้ือ้สนิคา้

ไมท่อนเงนิ ไมแ่ลกเงนิสด ไมส่ะสมยอด

รับโปรโมชัน่ทันที

ไมจ่ ากดัสถานที่ ใชไ้ดไ้มจ่ ากดั

เดนิออกไปขา้งนอก กใ็ชจ้า่ยไดทั้นที

รับคปูองกระดาษ
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กระทรวง
เศรษฐกจิ

รับเงนิสดคนืผา่น ATM

ผกูบญัชี รับเงนิสดคนืผา่น ATM
①เลอืกหนึง่ในสามจากคปูองสามเทา่ดจิติอล

②เขา้ไปทีแ่พลตฟอรม์ผูใ้หบ้รกิารเพือ่ลงทะเบยีน

กดรหสับตัรเดบดิ

เสยีบบัตรเครดติและเลอืกฟังกช์ัน่การรับคปูอง
สามเทา่

ป้อนเลขประจ าตัวประชาชนพรอ้มกดยอมรับ
ขอ้ความเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบคุคล

ไปทีตู่ ้ATM ในรา้นสะดวกซือ้

ท ารายการส าเร็จรับเงนิ 2000 ดอลลารไ์ตห้วัน

三倍券

回饋

ป้อนเลขประจ าตัว
ประชาชน เบอรม์อืถอื

③ในขณะเดยีวกนัก็เลอืกรับเงนิสดคนืผา่น
ATM

คูส่มรสทีไ่มไ่ดถ้อืสญัชาตไิตห้วนั ไมส่ามารถ
เลอืกรับเงนิสดคนืผา่น ATM ได ้

8 วนัหลังจากใชจ้า่ยครบจ านวนก็จะไดรั้บการแจง้ผา่นขอ้ความ/APP ไปที่ ATM 

เพือ่กดเงนิสด 2000ดอลลารไ์ตห้วนั

8



กระทรวง

เศรษฐกจิ

เลอืกวธิกีารช าระ
เงนิดจิติอลทีค่ณุ
ตอ้งการ

เลอืก
หนึง่ใน
สามจาก
คปูอง
สามเทา่
ดจิติอล

1

ผา่นออนไลน์

บัตรอเิล็กทรอนกิส์

บัตรเครดติ

ไปยัง
แพลต
ฟอรม์
ของผู ้
ใหบ้ริ
การ
ระบบ
เพือ่
ผกูเขา้
กบั
บญัชี

32

บรจิาคผา่นรหัสรับบรจิาค

ป้อนเลขประจ าตัว
ประชาชน เบอรม์อืถอื

ไปยงัแพลตฟอรม์
ของผูใ้หบ้รกิารระบบ
เพือ่ผกูเขา้กบับญัชี

ประชาชนเลอืกรหสับรจิาค
(สามารถป้อนค าคน้หา)

เลอืกระบหุรอืไมร่ะบชุือ่

ส าเร็จ

บรจิาคระบชุือ่

ตอ้งยนิยอมให ้
เขา้ถงึขอ้มลู
สว่นบคุคล
(รหัสประจ าตวั
ประชาชน ชือ่
นามสกลุ เป็น
ตน้)

บรจิาคไมร่ะบชุือ่

8 วันหลงัจากใชจ้า่ยครบ

จ านวนก็จะไดรั้บการแจง้ผา่น
ขอ้ความ/APP แลว้บรจิาค
ทันที

แพลตฟอรม์ระบบจะ
สรา้งรายชือ่ผู ้
บรจิาคทกุสิน้เดอืน

ระบบจะใหร้ายงาน
ขอ้มลูสว่นตัวของผู ้
บรจิาค(ID ชือ่สกลุ
จ านวนเงนิ) เดอืนกอ่น
หนา้ในทกุวนัที่ 15 ของ
เดอืน

•รายนามผูบ้รจิาค
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กระทรวง

เศรษฐกจิ การจองและรับผา่นรา้นสะดวกซือ้

เสยีบ
บตัร
ประกนั
สขุภา
พที่
เครือ่ง
ใหบ้ริ
การ

ถอื
ไป
ช าร
ะเงนิ
ไปที่
เคา
นเ์ต
อร์

เคานเ์ตอรร์า้น
สะดวกซือ้

ได ้
ขอ้ควา
มแจง้
เตอืน
ใหไ้ป
รับที่
รา้น

เครือ่งใหบ้รกิาร
ของรา้นสะดวกซือ้

เสยีบบตัรประกนัสขุภาพ

ป้อนหมายเลข
โทรศัพทม์อืถอื

ยนืยันรายละเอยีด

พมิพใ์บช าระ
เงนิสขีาว

4 ขัน้ตอน
ผา่นเครือ่ง

1 2 3

จองและช าระเงนิระหวา่งวันที่ 1~7 

กรกฎาคมถงึสงิหาคม เวลา 9:00 

~22:00น.

①แสดงบตัรประกนัสขุภาพ
หรอืน าเลขรับของพรอ้ม
บตัรประชาชนตัวจรงิ

②เสยีบบตัรประกนัสขุภาพ
หรอืป้อนหมายเลข

③พมิพใ์บสขีาว

④น าใบและบตัรประจ าตัวไป
รับและเซน็ชือ่หนา้
เคานเ์ตอร์

รับขอ้ความ

แจง้เตอืนหรอื
ตรวจสอบผา่น
เว็บไซต์

O

R

ระหวา่งวนัที่ 15~31 

กรกฎาคมถงึสงิหาคม
เวลา 9:00 ~22:00น.
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ถอืใบสขีาวไป
ทีเ่คานเ์ตอร์
ภายใน 10 นาที

จองดว้ยเงนิ
1000 ดอลลาร์
ไตห้วัน



กระทรวง

เศรษฐกจิ จองผา่นเน็ตและรับทีช่อ่งทางที่
ก าหนด

วธิชี าระเงนิ

การจอง การรับ

ไดรั้บขอ้ความหรอื
ตรวจผา่นเว็บไซต์

①น าบัตรประกนัสขุภาพหรอืเลขรับ
สนิคา้และบัตรประชาชนตัวจรงิ

②เสยีบบัตรประกนัสขุภาพหรอืป้อน
เลขรับสนิคา้ทีเ่ครือ่ง

③พมิพใ์บสขีาว

④น าใบทีไ่ดพ้รอ้มบัตรประจ าตัวไป
เซ็นรับทีเ่คานเ์ตอร์

จองผา่นเว็บขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

<ไมม่เีครือ่งอา่นบตัร>

①ล็อกอนิเขา้เว็บไซต์ APP 

ประกนัสขุภาพ

②กดที「่ยนืยันคปูองสามเทา่」

③ไดรั้บรหสัยนืยัน

④ล็อกอนิเพือ่ยนืยันตนผา่น
เว็บไซตข์บัเคลือ่นเศรษฐกจิ

https://3000.gov.tw
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4
1

..

OR

รับทีร่า้นสะดวกซือ้

รหสัรับคปูอง

การรับผา่นซปุเปอรม์ารเ์ก็ตและรา้นยา

①แจง้เลขรับสนิคา้และบตัรประชาชนตวั
จรงิ

②เซ็นรับทีเ่คานเ์ตอรร์า้นคา้

O

R

เสยีบบตัรประกนัสขุภาพทีเ่ครือ่งใหบ้รกิาร

ป้อนเบอรม์อืถอื

ยนืยันรายละเอยีด

พมิพใ์บสขีาว

ช าระเงนิ 1000 ดอลลาร์
ไตห้วันเป็นอนัจองส าเร็จ

ช าระผา่นรา้น
สะดวกซือ้

11

<มเีครือ่งอา่นบตัร>

เสยีบบตัรประกนัสขุภาพเพือ่
ยนืยนัตน

ช าระออนไลน์
ผา่นบตัร
เครดติ



กระทรวง

เศรษฐกจิ รับทีไ่ปรษณียท์ั่วประเทศ

ไปรษณียท์ัว่
ประเทศ

รับ
บตัร
ควิ
เขา้ควิ

น าบัตร
ประกนั
สขุภาพ
หรอืบัตร
ประชาช
นไปดว้ย

中華郵政

รับบตัรควิ

ใชบ้ัตรประกนั
สขุภาพหรอืบัตร
ประชาชนเพือ่
ยนืยันตัวตน

เจา้หนา้ที่
ยนืยันตวัตน

เสยีบบัตรเพือ่
เชือ่มตอ่กบัระบบ

ใชเ้งนิ 1000 ดอลลาร์
ไตห้วนั

3000元

ท าการยนืยัน
ตน

เซน็รับ

รับคปูองขับเคลือ่น
เศรษฐกจิสามเทา่
3000 ดอลลารไ์ตห้วัน

ไปยังเคานเ์ตอร์
ธนาคาร

เตรยีมบัตรประกนั
สขุภาพหรอืบัตร
ประชาชน

เตรยีม 1000 

ดอลลารไ์ตห้วันรอเรยีก

15/7~31/12
12
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กระทรวง

เศรษฐกจิ คูส่มรสทีไ่มไ่ดถ้อืสญัชาตไิตห้วนัจะรับได ้
อยา่งไร?
คูส่มรสทีม่ใีบถิน่ทีอ่ยูส่ามารถรับคปูองสามเทา่ได ้

1.จองชว่งทีส่องวนัที่ 1~7 ก.ค. และส.ค.

จองผา่นเว็บไซต์ รับรา้นสะดวกซือ้(ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต)

จองผา่นเว็บไซต์ รับรา้นสะดวกซือ้

2.วนัที1่5 ก.ค.~31 ธ.ค.

น าบัตรประกนัสขุภาพหรอืใบถิน่ทีอ่ยูต่ัวจรงิไปรับทีไ่ปรษณีย์

3. ผกูเขา้กบับัญชวีนัที่ 1 ก.ค. เริม่สะสมยอดใชจ้า่ยตัง้แตเ่ริม่
ผกูเขา้กบับัญชใีนวนัที่ 15 ก.ค.

(จะไมส่ามารถเลอืกรับเงนิ 2000 ดอลลารไ์ตห้วนัผา่น ATM)

คูส่มรสทีม่ใีบถิน่ทีอ่ยูจ่ะ

มบีตัรประกนัสขุภาพ

คูส่มรสทีม่ใีบถิน่ที่

อยูแ่ตไ่มม่บีตัร

ประกนัสขุภาพ
①วนัที1่5 ก.ค.~31 ธ.ค.

น าบัตรประกนัสขุภาพหรอืใบถิน่ทีอ่ยูต่ัว

จรงิไปรับทีไ่ปรษณีย์

②ผกูเขา้กบับัญชวีนัที่ 1 ก.ค. เริม่สะสม

ยอดใชจ้า่ยตัง้แตเ่ริม่ผกูเขา้กบับัญชใีน

วนัที่ 15 ก.ค.

(จะไมส่ามารถเลอืกรับเงนิ 2000 

ดอลลารไ์ตห้วนัผา่น ATM)

中華郵政
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กระทรวง

เศรษฐกจิ

14

จะแลกจากรปูแบบกระดาษเป็นเงนิสดได ้
อยา่งไร

มเีลขผูเ้สยีภาษี

แจง้เลขผูเ้สยีภาษี

ฝากเขา้บญัชบีรษัิท

ไมม่เีลขผูเ้สยีภาษี
ใหอ้งคก์รทีม่เีลขผูเ้สยีภาษี(หน่วยงาน)
องคก์ารบรหิารตลาดหรอืรา้นคา้หรอืมอบ
อ านาจผูแ้ทน สมาคมการคา้ กลุม่
ผูป้ระกอบการ หรอืสภาวชิาชพี

ฝากเขา้บญัชขีององคก์ร

แจกจา่ยใหส้มาชกิ(รา้นคา้)

มบีญัชบีรษัิท

Bank

สถาบันการเงนิไมส่ามารถโอนเขา้บัญชโีดยตรง

ไมม่บีญัชบีรษัิท

ใหเ้ลขผูเ้สยีภาษีและใบ
ทะเบยีนการคา้/ใบ
ทะเบยีนภาษี

ฝากเขา้บญัชกีรรมการ

23/7/2020~31/3/2021

ไปยงัสถาบนั
การเงนิ

ไปยงัสถาบนั
การเงนิ

ใหอ้งคก์รไปยังสถาบนัการเงนิเพือ่น าคปูอง
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสามเทา่ไปขึน้เงนิ



กระทรวง

เศรษฐกจิ ผูท้ีม่คีณุสมบัตรทีรั่บคปูองขับเคลือ่น
เศรษฐกจิสามเทา่ได ้

1.ประชาชนไตห้วนัทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนบา้น.

2.เจา้หนา้ทีรั่ฐทกุภาคสว่นทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นตา่งประเทศแตไ่มม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้นและครอบครัวทีม่ี
สญัชาตไิตห้วนั.

3.ชาวไตห้วนัทีม่เีอกสารถิน่ทีอ่ยูแ่ตไ่มม่ชี ือ่ในทะเบยีนบา้น.

4.ชาวจนี และคูส่มรสของชาวไตห้วนัทีพ่ านักในฐานะตดิตามคูส่มรส หรอืมสีทิธิพ์ านักถาวร.

5.ชาวตา่งชาตทิีม่เีอกสารถิน่ทีอ่ยูแ่ละเป็นคูส่มรสของชาวไตห้วนัทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนบา้นและมใีบถิน่
ทีอ่ยู.่

6.ชาวฮอ่งกงหรอืมาเกา๊ทีม่เีอกสารถิน่ทีอ่ยูแ่ละเป็นคูส่มรสของชาวไตห้วนัทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนบา้น
และมใีบถิน่ทีอ่ยู.่

7.ชาวตา่งชาติ จนี ฮอ่งกง หรอืมาเกา๊ใน2ขอ้ขา้งตน้ทีห่ยา่หรอืคูส่มรสเสยีชวีติ และใบพ านักยงัไม่
หมดอายุ

8.ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหม้ถีิน่ทีอ่ยูแ่ตย่งัไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น
15



กระทร

วง

เศรษฐ

กจิ

16

รฐับาลใสใ่จดแูลผูด้อ้ยโอกาส

◆เงนิอดุหนนุการใชช้วีติผูพ้กิารทางรา่งกายหรอืจติใจ

◆เงนิชว่ยเหลอืฉุกเฉนิส าหรบัเด็กและเยาวชนจากครอบครวัผูด้อ้ยโอกาส

◆การชว่ยเหลอืการด าเนนิชวีติส าหรบัเด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาส

◆เงนิอดุหนนุการใชช้วีติส าหรบัเด็กจากครอบครวัรายไดต้ า่

◆เงนิอดุหนนุการศกึษาส าหรบัเด็กจากครอบครวัรายไดต้ า่

◆บตุร(รวมหลาน)จากครอบครวัทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืพเิศษ

◆เงนิอดุหนนุการใชช้วีติ การศกึษาส าหรบับตุร(หลาน)และผูท้ ีย่ ืน่

เร ือ่ง

◆เงนิอดุหนนุส าหรบัเด็กและเยาวชนทีม่รีายไดต้ า่ ต า่กลางทีย่งัไมไ่ดร้บั
เงนิอดุหนนุรายการตา่งๆขา้งตน้

◆ผูท้ ีไ่มไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนการใชช้วีติส าหรบัครอบครวัผูด้อ้ยโอกาสทีเ่ป็นผูม้ ี

รายไดต้ า่ ต า่กลาง

ไมต่อ้งยืน่เร ือ่ง

รฐับาลจะโอนเงนิ 1000 ดอลลาร์
ไตห้วนัเขา้ไปทีบ่ญัชี เพือ่ใหค้ณุ

ซือ้คปูองขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสาม
เทา่



กระทรวง

เศรษฐกจิ

บตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะจะใชไ้ด ้
อยา่งไร?

สามารถรับรปูแบบ
กระดาษ

สามารถใชร้ปูแบบ
ดจิติอล

บดิามารดาใชบ้ตัรประกนั
สขุภาพ

รับทีไ่ปรษณียไ์ดต้ัง้แตว่ันที่ 15 

ก.ค.

จองทีร่า้นสะดวกซือ้ในวนัที่ 1 

ก.ค.

บตุรทีม่อีายุ 15 ปี
ขึน้ไป

บตุรทีย่ังไมบ่รรลุ
นติภิาวะ

ใชบ้ตัรเสรมิบตัร
เครดติของบดิามารดา

ยนืยันตนผา่นแพลตฟอรม์
อเิล็กทรอนกิส์
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กระทรวง

เศรษฐกจิ

คปูองสามเทา่รปูแบบกระดาษมขีอ้ควรระวัง
อยา่งไรบา้ง?

หา้มทอนเงนิสด
แลกเปลีย่น หรอืคนื
เป็นเงนิสด เมือ่สิน้สดุ

ระยะเวลาแลว้จะไม่
สามารถใชไ้ดอ้กี

หากเกดิการสญู
หาย ขาด ถกูปลน้
ถกูขโมย จะไม่
สามารถขอใหมไ่ด ้

เมือ่ไดรั้บแลว้จะไม่
สามารถขอคนืเงนิ
ได ้

18



กระทรวงเศรษฐกจิ

ขอ้จ ากดัในการใชค้ปูองขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิสามเทา่

หา้มใชเ้พือ่ช าระเงนิใหภ้าครัฐ
คา่น ้า คา่ไฟ และบรกิารรับ
ช าระเงนิ

หา้มใชช้ าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้

ใหส้ถาบนัการเงนิ คา่ธรรมเนยีม

หรอืช าระคา่บตัรเครดติ

หา้มใชซ้ือ้หรอืลงทนุในหุน้ หุน้กู ้
ใบส าคญัแสดงสทิธิใ์นการซือ้หุน้
ใบรับรองสทิธิ์ คา่ประกนั เป็นตน้

หา้มใชซ้ือ้บหุรี่ บตัรก านัลสนิคา้
บตัรก านัลเงนิสด เตมิเงนิ

หา้มใชช้ าระคา่ปรับ เงนิประกนัตวั คา่ปรับอาญา ภาษี คา่ธรรมเนยีม คา่
ประกนัสงัคม คา่ประกนัสขุภาพ เงนิบ านาญแหง่ชาติ เป็นตน้
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กระทรวง

เศรษฐกจิ

ใชไ้ดท้ีร่า้นคา้ทั่วประเทศ

อาหารเครือ่งดืม่

หา้งสรรพสนิ
คา้

ตลาดนัด

ตลาดสด

คา้สง่คา้ปลกี

จา่ยตลาด ทานอาหารตลาดนัด ชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้
ทอ่งเทีย่วพักผอ่นไดไ้มจ่ ากดั

ทอ่งเทีย่ว
พักผอ่น
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กระทรวง

เศรษฐกจิ โปรโมชัน่สดุพเิศษ กระตุน้การใชจ้า่ย

อตุสาหกรรมเชงิศลิปะวฒันธรรม

ฟารม์สนัทนาการ ทอ่งเทีย่วในชมุชนชาวจนีแคะ

ทอ่งเทีย่วในชมุชนพืน้เมอืง

เทีย่วชมธรรมชาติ

21

รวมการกระตุน้เศรษฐกจิของแตภ่าคละสว่น
ผูป้ระกอบการ ขยายการใชจ้า่ย



กระทรวง

เศรษฐกจิ

ใชจ้า่ยมสีขุ

ยิม้รับ

โปรโมชัน่

เพิม่ลกูคา้ ดนั

ยอดขาย

ผูบ้รโิภค รา้นคา้ รัฐบาล

พลกิฟ้ืน
เศรษฐกจิ

กระตุน้การ
พัฒนา

ประสทิธผิลทีค่าดหวงั
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รัฐบาลจัดสรรเงนิ 5 หมืน่ลา้น โดยจะท าใหเ้ม็ดเงนิสะพัดราว 1 แสนลา้นดอลลารไ์ตห้วนั



กระทรวง

เศรษฐกจิ

ชว่งเวลาใหบ้รกิาร：08:30~18:30น. ไมเ่วน้วนัหยดุ (ระบบ
ใหบ้รกิารอจัฉรยิะใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง)
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หากมคี าถามเพิม่เตมิกรณุาโทรไปที่


