
ส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมอืงกระทรวงมหำดไทย (National Immigration Agency, 

Ministry of the Interior) คูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำ Q&A 

 

๑.ผูใ้ดสำมำรถขอรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำได?้ 

กอ่นวนัที ่30 เมษายน 2022 ผูท้ีม่คีณุสมบตัขิอ้ใดขอ้หน่ึงดงัตอ่ไปนี ้

สามารถขอรบัคปูองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เทา่ได ้

(1) ประชาชนไตห้วนัซึง่ปัจจบุนัมทีะเบยีนบา้นในประเทศ 

(2) บุคคลทีท่ างานหน่วยงานราชการทกุระดบัช ัน้ซ ึง่ถูกสง่ไปปฏบิตัหินา้ทีใ่นตา่งประเทศและปัจ

จบุนัไม่มทีะเบยีนในประเทศกบัญาตใินครอบครวัทีม่สีญัชาตไิตห้วนัของบุคคลน้ัน 

(3) ประชาชนทีไ่ม่มทีะเบยีนบา้นและไดร้บัอนุญาตพ านักในเขตพืน้ทีไ่ตห้วนั 

(4) ชาวจนีแผ่นดนิใหญ่(ซึง่เป็นคูส่มรสของประชาชนพืน้ทีไ่ตห้วนั)ทีถ่อืใบอนุญาตการอาศยักั

บญาตหิรอืการพ านักระยะยาวในพืน้ทีไ่ตห้วนั 

(5) ชาวตา่งชาตผิูซ้ ึง่เป็นคูส่มรสของประชาชนไตห้วนัทีปั่จจบุนัมทีะเบยีนบา้นในประเทศ 

และไดร้บัอนุญาตการพ านักในไตห้วนั 

(6) ชาวฮ่องกง มาเกา๊ผูซ้ ึง่เป็นคูส่มรสของประชาชนพืน้ทีไ่ตห้วนั 

และไดร้บัอนุญาตการพ านักในไตห้วนั 

(7) ผูท้ีเ่ป็นคูส่มรสของประชาชนไตห้วนัตามขา้งตน้เน่ืองดว้ยหยา่หรอืคูส่มรสเสยีชวีติ 

และยงัไม่มกีารถอนการอนุญาตพ านักในไตห้วนั 

(8) ผูท้ีอ่ยูใ่นเงือ่นตามขอ้ 3 ถงึขอ้ 7 ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตตัง้ถิน่ฐานในไตห้วนั 

แตย่งัไดต้ัง้ทะเบยีนบา้น 

(9) ชาวตา่งชาตทิีไ่ดร้บัอนุญาตพ านักถาวรในไตห้วนั 

(10)ตามก าหนดของกฎหมายเขา้ออกประเทศและตรวจคนเขา้เมอืงมาตร 27 วรรค1 ขอ้ 

1ถงึขอ้ 2 

ชาวตา่งชาตทิีใ่หพ้ านักในไตห้วนัไดแ้ละด าเนินการตามขอ้ก าหนดใหม้บีตัรแสดงตนเป็นเจา้

หนา้ทีท่างการทตูประจ าไตห้วนัและญาตใินครอบครวัแลว้ 

เป็นผูถ้อืบตัรแสดงตนทีย่งัไม่หมดอาย ุ

 

๒. บุตรของประชำชนไตห้วนัทีเ่กดิในตำ่งประเทศ สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 

5 เท่ำไดห้รอืไม?่ 

บุตรธดิาของประชาชนไตห้วนัทีเ่กดิในตา่งประเทศ มสีญัชาตไิตห้วนัและม ี

“ใบถิน่ทีอ่ยเูขตพืน้ทีไ่ตห้วนั”ทีย่งัไม่หมดอายุ ก็สามารถขอรบัได ้

 

๓. ผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่ทีม่ใีบถิน่ทีอ่ยู่  

ซึง่เดนิทำงกลบัประเทศเดมิแตไ่ม่สำมำรถกลบัเขำ้ไตห้วนัไดเ้น่ืองจำกโรคระบำด 

แตใ่บถิน่ทีอ่ยู่ยงัไม่หมดอำยุ สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม?่ 

สามารถรบัได ้ เพยีงแตถ่อืใบถิน่ทีอ่ยูท่ีย่งัไม่หมดอายุ ลว้นสามารถรบัได ้

 



๔. บุตรธดิำทีป่ระชำชนไตห้วนัเกดิกบัผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่ 

สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม่? 

หากบุตรธดิาเป็นผูท้ีม่สีญัชาตไิตห้วนัและไดร้บั “ใบถิน่ทีอ่ยเูขตพืน้ทีไ่ตห้วนั”

ทีย่งัไม่หมดอาย,ุ มทีะเบยีนบา้นหรอืมบีตัรประชาชนแลว้ ก็สามารถขอรบัได ้

 

๕. ผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่หำกอยู่เลยก ำหนดเวลำกำรพ ำนกัหรอืหย่ำ 

สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม่? 

(1) ผูท้ีพ่ านักเกนิก าหนดเวลา ตอ้งท าการยืน่ขอท าใบถิน่ทีอ่ยูใ่หม่ จงึจะสามารถขอรบัได ้

(2) ผูท้ีห่ยา่และใบถิน่ทีอ่ยูย่งัไม่ถูกเพกิถอน สามารถขอรบัได ้

 

๖. ประชำชนทีไ่ม่มทีะเบยีนบำ้นคอือะไร? จะสำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 

เท่ำไดห้รอืไม?่ 

ประชาชนทีไ่ม่มทีะเบยีนบา้นหมายถงึประชาชนทีอ่าศยัในตา่งประเทศและไม่เคยตัง้ทะเบยีนบา้นใน

ไตห้วนั (ตวัอยา่งเชน่หลนิซหูาว ตอนทีเ่ขาเกดิบดิามารดาเป็นประชาชนไตห้วนั 

เขาเกดิในตา่งประเทศ แตจ่นถงึปัจจบุนัยงัไม่เคยกลบัมาตัง้ทะเบยีนบา้นในไตห้วนั) , 

ผูท้ีไ่ดร้บัสญัชาตไิตห้วนั 

(ตวัอยา่งเชน่ผูต้ ัง้ถิน่ฐานใหม่โอนสญัชาตเิป็นชาวไตห้วนั)และไดต้อบรบัสญัชาตไิตห้วนั 

แตย่งัไม่ไดท้ าการตัง้ทะเบยีนบา้นเป็นประชาชนในพืน้ทีไ่ตห้วนั 

เมือ่ไดร้บัใบถิน่ทีอ่ยูเ่ขตพืน้ทีไ่ตห้วนัหรอืบตัรประชาชน ก็สามารถขอรบัได ้

 

๗. ฉนัเป็นผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่ แตพ่ ำนกัในไตห้วนัตำมเหตผุลกำรจำ้งงำน 

กำรลงทุนเป็นตน้  หรอืพ ำนกัในไตห้วนัโดยมบีตัรทองกำรท ำงำน 

สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม่? 

1. ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามหรือไปสอบถามด้วยตนเองยังศูนย์บริการส านั

กงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่อาศัยอยู่(เช่นอาศัยอยู่ในกรุงไทเป 

โปรดติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการกรุงไทเป) กอ่นวนัที่ 30 เมษายน 2022 

พร้อมทั้งแจ้ง “หมายเลขใบถิ่นที่อยู”่ และ “หมายเลขบัตรประชาชน” 

ของคู่สมรสชาวไต้หวัน 

หลังจากรับการยืนยันว่าเป็นคู่สมรสของประชาชนไต้หวันแล้ว 

ก็สามารถท าการจองหรือขอรับได้ 

2. หากยังไม่ได้ท าการจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อย 



โปรดน าเอกสารหลักฐานการสมรสของประเทศเดิมที่ผ่านการรับรองแล้ว 

ไปท าการจดทะเบียนสมรสที่ส านักงานทะเบียนราษฎร์ในเขตที่อาศัยอยู่ 

แล้วจึงค่อยโทรศัพท์สอบถามหรือไปสอบถามดว้ยตนเองยังศูนย์บริการส านักงานต

รวจคนเข้าเมืองเพ่ือท าการยืนยัน ก็สามารถท าการจองหรือขอรับได้ 

3. ข้อมูลการติดต่อศูนย์บริการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง(National Immigration 

Agency)เขตต่างๆ： 

 

ช่ือศูนย์บริการ โทรศัพท์ ช่ือศูนย์บริการ โทรศัพท์ 

ศูนย์บริการเมืองจีหลง 
02-24276374 ศูนย์บริการเขตหยุนห

ลิน 
05-5345971 

ศูนย์บริการกรุงไทเป 02-23885185 ศูนย์บริการเขตเจียอี ้ 05-362-3763 

ศูนย์บริการนครนิวไทเป 02-82282090 ศูนย์บริการเมืองเจียอี ้ 05-216-6100 

ศูนย์บริการนครเถาหยว

น 
03-3314830 

ศูนย์บริการที่ 1 

นครไถหนาน 
06-2937641 

ศูนย์บริการเขตอี๋หลาน 
03-9575448 ศูนย์บริการที่ 2 

นครไถหนาน 
06-5817404 

ศูนย์บริการเขตฮวาเหลี

ยน 
03-8329700 ศูนย์บริการที่ 1 

นครเกาสง 
07-7151660 

ศูนย์บริการเมืองซินจู ๋
03-5243517 ศูนย์บริการที่ 2 

นครเกาสง 
07-621-2143 

ศูนย์บริการเขตซินจู๋ 03-5519905 ศูนย์บริการเขตผิงตง 08-7661885 

ศูนย์บริการเขตเหมียวลี่ 037-322350 ศูนย์บริการเขตไถตง 089-361631 

ศูนย์บริการที่ 1 

นครไถจง 
04-24725103 

ศูนย์บริการเขตเผิงหู 
06-9264545 

ศูนย์บริการที่ 2 

นครไถจง 
04-25269777 ศูนย์บริการเขตจินเหมิ

น 
082-323695 

ศูนย์บริการเขตจางฮ่ัว 
04-7270001 ศูนย์บริการเขตเหลียน

เจียง 

0836-23736 

ศูนย์บริการเขตหนานโถ

ว 
049-2200065   

 

๘. แรงงำนขำ้มชำต ินกัเรยีนตำ่งชำต ิ ผูถ้อืบตัรทองกำรท ำงำน 

สำมำรถรบัไดไ้หม? 

1. ไม่สามารถรบัได ้แรงงานขา้มชาต ิผูอ้นุบาลตา่งชาต ิไม่มคีณุสมบตัติามเงือ่นไขการขอรบั 



2. นักเรยีนตา่งชาตหิากไม่ใชคู่่สมรสของประชาชนไตห้วนั 

ไม่มคีณุสมบตัติามเงือ่นไขการขอรบั 

3. ชาวตา่งชาตหิรอืชาวฮอ่งกง มาเกา๊ทีถ่อืบตัรทองการท างาน 

หากไม่ใชคู่ส่มรสของประชาชนไตห้วนั ไม่มคีณุสมบตัติามเงือ่นไขการขอรบั 

 

๙. ฉนัไม่ใชคู่ส่มรสของประชำชนไตห้วนั แตม่ใีบถิน่ทีอ่ยู่ถำวร 

จะสำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม่? 

สามารถรบัได ้ ชาวตา่งชาตทิีถ่อืใบถิน่ทีอ่ยู่ถาวรไตห้วนั สามารถขอรบัได ้

 

๑๐. ผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่ทีท่ ำกำรจองคูปอง 5 เท่ำแบบกระดำษแลว้ 

แตโ่ชครำ้ยเสยีชวีติ สำมำรถรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำไดห้รอืไม?่ 

หากผูต้ ัง้ถิน่ฐานใหม่ท าการจองแลว้เสรจ็กอ่นทีจ่ะเสยีชวีติ 

สามารถใหคู้ส่มรสชาวไตห้วนัหรอืญาตขิองคูส่มรสชาวไตห้วนัเป็นผูร้บัคปูอง 5 

เทา่แบบกระดาษแทนได ้

 

๑๑. คูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำมวีธิกีำรขอรบัเพือ่ใชแ้บบใดบำ้ง? 

1. คปูอง 5 เทา่แบบกระดาษ： 

ใชบ้ตัรประกนัสขุภาพหรอืใบถิน่ทีอ่ยูข่อรบัคปูองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เทา่ได1้ชดุมูลคา่ 

5000 เหรยีญไตห้วนั ประกอบดว้ยมูลคา่ 1000 เหรยีญ 3 ใบ, 500 เหรยีญ 2 ใบ และ 

200 เหรยีญ 5 ใบ  

2. คปูอง 5 เทา่แบบดจิทิลั：สามารถเลอืกผูกใชก้บัการช าระเงนิผ่านมอืถอื 

บตัรอเิล็กทรอนิกสแ์ละบตัรเครดติได ้โดยมรีอบการคนืมูลคา่อยา่งนอ้ยเดอืนละคร ัง้ 

และรบัคนืมูลคา่สะสมสงูสดุตอ่คนไม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

 

๑๒. ผูต้ ัง้ถิน่ฐำนใหม่ทีย่งัไม่มบีตัรประกนัสุขภำพจะขอรบัอย่ำงไร? 

ผูต้ ัง้ถิน่ฐานใหม่ทีย่งัไม่มบีตัรประกนัสขุภาพ ไม่สามารถท าการผูกใชแ้บบดจิทิลัได ้

สามารถน าใบถิน่ทีอ่ยูไ่ปขอรบัคปูอง 5 เทา่แบบกระดาษไดย้งัทีท่ าการไปรษณีย ์

 

๑๓. ขอรบัคูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำแบบกระดำษไดอ้ย่ำงไร? 

1. ท าการจองและขอรบั：สามารถท าการนัดจองไดท้ีเ่ว็บไซตท์างการหรอืรา้นสะดวกซือ้ 

เวลาการนัดจอง：รอบที ่1 วนัที ่25 ก.ย.(ส)- 1 ต.ค.(ศ) , รอบที ่2 วนัที ่25 ต.ค.(จ)- 31 ต.ค. 

(อา) 

เวลารบัคปูอง：รอบที ่1 วนัที ่8 ต.ค.(ศ)- 21 ต.ค.(พฤ) , รอบที ่2 วนัที ่11 พ.ย.(จ)- 21 พ.ย. 

(อา) 

(1) เว็บไซตท์างการคปูองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เทา่ (https://5000.gov.tw ) 

เขา้สูเ่ว็บไซตท์างการเสยีบบตัรประกนัสขุภาพ→เลอืกสถานทีร่า้นรบัคปูอง→

นัดจองเสรจ็สมบูรณ ์

เขา้สูร่ะบบ APP ประกนัสขุภาพ→คลกิเลอืก「ยนืยนัคูปอง 5เทา่」→รบัรหสัยนืยนั→



ท าการยนืยนัตวัตนทีเ่ว็บไซตท์างการ→เลอืกสถานทีร่า้นรบัคปูอง→นัดจองเสรจ็สมบูรณ ์

(2) รา้นสะดวกซือ้ ：ใชเ้คร ือ่ง Kiosk ในรา้นสะดวกซือ้เสยีบบตัรประกนัสขุภาพ 

พมิพใ์บรายการสขีาว นัดจองเสรจ็สมบูรณ ์

(3) รบัคปูอง ：ใชบ้ตัรประกนัสุขภาพไปรบัยงัสถานทีร่า้นรบัคปูองทีเ่ลอืกไว ้

ภายในเวลาทีก่ าหนด (รวมถงึเซเวน่อเีลฟเวน่(7-11), แฟมลิีม่ารท์(Family Mart) , ไฮ-

ไลฟ์(Hi-Life) , โอเค มารท์ (OK mart), ฉวนเหลยีน (PX Mart), เหม่ยเหลยีนเซอ่ 

(Simple Mart), วตัสนั(Watsons)และคอสเมด(COSMED)เป็นตน้)  

2. รบัในสถานที：่สามารถนัดจองผ่านเว็บไซตท์างการของการไปรษณีย ์

แลว้คอ่ยไปรบัยงัทีท่ าการไปรษณีย ์

(1) นัดจอง：เร ิม่เปิดใหจ้องตัง้แตว่นัที ่4 ต.ค.(จ) 2021 

(2) รบัคปูอง： 

 วนัที ่12 ต.ค.(อ)-30 ต.ค.(ส) เปิดใหป้ระชาชนทีท่ าการนัดจองรบัคปูอง 

 วนัที ่16 ต.ค. และ 23 ต.ค. วนัเสารส์องเสาร ์

ทีท่ าการไปรษณียท์ ัว่ประเทศเปิดใหบ้รกิารตลอดวนั(ยกเวน้ทีท่ าการไปรษณียใ์นองคก์รหรอืโรงเรยี

น) 

วนัที ่1 พ.ย. (จ) เป็นตน้ไป เปิดใหร้บัคปูองทีนั่ดจองตอ่ไป 

หรอืพจิารณาตามสถานการณโ์รคระบาดเปิดใหร้บัคปูองทีเ่คานเ์ตอรไ์ดโ้ดยตรง 

แตต่อ้งใหค้วามรว่มมอืในการควบคมุจ านวนคน 

(3) ขอ้ก าหนดในการพกบตัรประกนัสขุภาพ： 

รบัท าการบตัรประกนัสขุภาพทีม่รีปูภาพเป็นอนัดบัแรก บตัรประกนัสขุภาพทีไ่ม่มรีปูภาพ 

ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัอืน่ทีม่รีปูภาพประกอบเพือ่เป็นหลกัฐานในการรบัคปูอง 

ผูท้ีไ่ม่มบีตัรประกนัสขุภาพ  

ตอ้งพกหลกัฐานแสดงตนเชน่บตัรประชาชน(หรอืใบถิน่ทีอ่ยู)่ไปรบัยงัทีท่ าการไปรษณีย ์

3. ทกุคนรบัไดเ้พยีงคร ัง้เดยีวเทา่น้ัน และคปูองแบบกระดาษกบัดจิทิลัไม่สามารถรบัซ า้ได ้

 

๑๔. คูปอง 5 เท่ำแบบดจิทิลัจะท ำกำรผูกใชอ้ย่ำงไร? 

สามารถเลอืกใชว้ธิกีารแบบหน่ึงแบบใดตอ่ไปนี：้ 

1. ช าระเงนิผ่านมอืถอื : ดาวนโ์หลด APP กจิกรรมช าระเงนิผ่านมอืถอื→

ท าการเลอืกผูกใชพ้รอ้มสะสมยอดซือ้ →ท าการคนืมูลคา่ตามรอบบญัชขีองผูป้ระกอบการ 

→ใช ้APP แจง้การคนืมูลค่าเขา้เบอรบ์ญัชผีูช้  าระเงนิผา่นมอืถอื →

คนืมูลคา่สะสมจ ากดัสงูสุดไม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

2. บตัรอเิล็กทรอนิกส ์: ยืน่รว่มกจิกรรมขอท าบตัรระบุนาม→ท าการผูกใชพ้รอ้มสะสมยอดซือ้ 

→ท าการคนืมูลคา่ตามรอบบญัชขีองผูป้ระกอบการบตัรอเิล็กทรอนิกส ์ →

สง่ขอ้ความสัน้แจง้ใหไ้ปรบัการคนืมูลคา่ทีร่า้นสะดวกซือ้โดยใชบ้ตัร→

คนืมูลคา่สะสมจ ากดัสงูสุดไม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

3. บตัรเครดติ: เลอืกบตัรเครดติเพือ่รว่มกจิกรรม→ท าการผูกใชพ้รอ้มสะสมยอดซือ้ →

ท าการคนืมูลคา่ตามรอบบญัชขีองผูป้ระกอบการบตัรเครดติ →

สง่ขอ้ความสัน้แจง้คนืมูลคา่หกัออกจากใบแจง้ช าระเงนิในเดอืนถดัไป →



คนืมูลคา่สะสมจ ากดัสงูสุดไม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

หมายเหต ุ: ยอดคนืมูลคา่การซือ้สะสมสงูสดุไม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

เวลาของการคนืมูลคา่อาจจะไม่เหมอืนกนัได ้

เน่ืองจากผูป้ระกอบการรา้นคา้ยืน่ขอรบัเงนิในเวลาทีต่า่งกนั ส าหรบัขอ้มูลการสะสมยอดซือ้ 

โปรดตดิตอ่สอบถามจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ของผูป้ระกอบการจา่ยเงนิแบบดจิทิลัแตล่ะราย 

 

๑๕.ใบถิน่ทีอ่ยู่ของฉนัยงัเป็นหมำยเลขประจ ำตวัแบบเก่ำ สำมำรถรบัไดไ้หม? 

รบัได ้หมายเลขประจ าตวัแบบเกา่หรอืใหม่ ไม่มผีลตอ่การขอรบัคปูอง 

เพยีงแตม่สีถานะบุคคลเหมาะสมตามเงือ่นไข กรอกหมายเลขเกา่หรอืใหม่ในเว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ลว้นสามารถรบัคปูองได ้

 

๑๖.จะเร ิม่ใชไ้ดเ้มือ่ใด? และสำมำรถใชไ้ดถ้งึเวลำไหน? 

1. คปูอง 5 เทา่แบบกระดาษ : หลงัรบัไดใ้นวนัที ่8 ต.ค.(ศ) 2021แลว้ ก็สามารถใชไ้ดท้นัท ี

สิน้สดุการขอรบัและใชค้ปูองในวนัที ่30 เม.ย.(ส) 2022 

2. คปูอง 5 เทา่แบบดจิทิลั : เร ิม่ท าการผูกใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่22 ก.ย.(พ) 

เร ิม่สะสมยอดซือ้ไดต้ัง้แตว่นัที ่8 ต.ค(ศ) 2021 จนถงึวนัที ่30 เม.ย.(ส) 2022 

สิน้สดุการสะสมยอดซือ้  รอบการคนืมูลคา่อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 คร ัง้ 

แตล่ะคนรบัคนืมูลคา่สะสมจ ากดัไดไ้ม่เกนิ 5000 เหรยีญไตห้วนั 

 

๑๗.คูปองกระตุน้เศรษฐกจิ 5 เท่ำสำมำรถใชท้ีใ่ดไดบ้ำ้ง? มขีอ้จ ำกดักำรใชห้รอืไม่? 

1. ใชไ้ดก้บัรา้นคา้ทกุแห่งทัว่ประเทศ ซือ้ผกัในตลาด ทานมือ้ดกึในตลาดกลางคนื 

ชอ็ปป้ิงซือ้ของ ทอ่งเทีย่วพกัแรมลว้นไม่มกีารจ ากดั 

2. ขอบขา่ยทีไ่ม่สามารถท าการใชไ้ดม้ดีงันี ้: 

(1) ใชช้ าระคา่ไฟฟ้า ประปาส าหรบักจิการสาธารณะ 

(2) ใชช้ าระคา่ใชจ้า่ยและเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบการเงนิกู ้

หรอืช าระคา่บตัรเครดติ 

(3) ใชซ้ ือ้หรอืลงทนุหุน้ ตราสารหนีเ้อกชน จองซือ้(ขาย)สทิธหิุน้สามญั 

ใบรบัรองผูร้บัผลประโยชน ์กรมธรรมห์รอืผลติภณัฑท์างการเงนิอืน่ๆ 

(4) ใชช้ าระคา่ปรบั  คา่ปรบัแทนการกกัขงั  ภาษ ีคา่ธรรมเนียม ภาษีน า้มนัรถยนต ์

เบีย้ประกนัภยัแรงงาน เบีย้ประกนัสขุภาพ เบีย้ประกนัภยัพลเมอืง 

หรอืเงนิคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่า่ยใหก้บัรฐัตามหนา้ทีพ่ลเมอืง 

(5) ซือ้สนิคา้บุหร ี ่คปูองรางวลัสนิคา้(บรกิาร) คปูองรางวลัเงนิสด 

หรอืการเตมิเงนิเพือ่ธรุกรรมการซือ้ขาย 

(6) หา้มใชเ้พือ่เป้าหมายในการชดใช ้อายดั ประกนัรบัรองหรอืการบงัคบัคด ี

(7) การซือ้ของรา้นคา้ออนไลนใ์นตา่งประเทศ 

(8) การคา้ของรา้นคา้ออนไลนใ์นประเทศตามการประกาศรายชือ่ 
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