ฉบับที่ 041/2564

18 กุมภาพันธ์ 2564

การใช้วงเงินสิทธิ์วันแรกของผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติโครงการเราชนะ
และการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการเราชนะ (โครงการฯ) ของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ว่ า มี ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น และยื น ยั น การใช้ สิ ท ธิ์ ร่ ว มโครงการฯ ผ่ า นแถบ (Banner) โครงการ
“เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จานวน 10,544,909 คน (ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.) อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
มี ผู้ ป ระสงค์ ยื น ยั น ตั ว ตนเข้ า โครงการฯ ผ่ านแอปพลิ เ คชั น “เป๋ าตั ง ” จ านวนมากจนส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) ธนาคารกรุงไทยจึงปิดระบบดังกล่าวชั่วคราวจนถึงเวลา 20.00 น.
และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถทยอยดาเนินการยืนยันตัวตนได้ และจะได้รับ
วงเงินสิทธิ์ภายหลังจากการยืนยันตัวตน โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ
7,000 บาท ทั้งนี้ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์และใช้จ่ายเพื่อชาระค่าสินค้าและบริการที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ/
ร้านค้าและบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้าถึงการเปิดจุดรับลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดบริการ
เคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทาให้ไม่สามารถ
ใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สาเร็จเนื่องจากข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง โดยจากข้อมูลล่าสุดมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนผ่านสาขาหรื อจุดบริการเคลื่อนที่ของ
ธนาคารกรุงไทยแล้ว จานวน 455,354 คน (ข้อมูล ณ เวลา 17.00น.) และกระทรวงการคลังจะมีการเปิดจุดรับลงทะเบียน
โครงการฯ ผ่านสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาเนินการร่วมกับ
ธนาคารทั้ง 3 แห่ง เพื่ออานวยความสะดวกในการลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว
ทั้งนี้ ทีผ่ ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีข่าวปลอม (Fake News) จากสังคมออนไลน์ (Social Media)
เกี่ยวกับโครงการฯ ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นจานวนมาก ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโครงการฯ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม
จากช่องทางดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ จากช่องทางการสื่อสาร
ที่เ ป็น ทางการจากทางราชการ ได้ แก่ www.เราชนะ.com www.mof.go.th www.fpo.go.th และ Facebook
Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ “สานักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office”
/ สุดท้ายนี้ ....

2
สุ ด ท้ า ยนี้ กระทรวงการคลั ง พบว่ า มี ป ระชาชนหรื อ ร้ า นค้ า ที่ ใ ช้ จ่ า ยวงเงิ น สิ ท ธิ์ ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สานักงานตารวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดาเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบ
พบว่ามีการกระทาผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้าตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับ
ร้านค้าทัน ที รวมถึงระงับ การใช้ แ อปพลิ เ คชั่น “เป๋าตัง ” ด้ว ย และจะดาเนิน การตามกฎหมายที่เ กี่ ยวข้ องต่ อ ไป
กระทรวงการคลั ง จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ประชาชนรั ก ษาสิ ท ธิ์ ข องตนเอง และขอให้ ร้ า นค้ า และประชาชนปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ สาหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทาผิดเงื่อนไขโครงการฯ ถึง “คณะทางานพิจารณาตรวจสอบ
ข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสาหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์ มาได้ที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account)
wewin@fpo.go.th
-----------------------------------------------------------------

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444
(เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

