ฉบับที่ 042/2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

การให้ความช่วยเหลือในการลงทะเบียนแก่กลุม่ ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและ
การโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 3 ให้แก่กลุ่มผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยผลการประชุ มแนวทางการให้ ความช่ว ยเหลื อ ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (โครงการฯ) เพิ่มเติ ม
แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทาให้ไม่สามารถ
ใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทาง
ไปลงทะเบี ย นเองหรื อ เดิ น ทางไปใช้ จ่ า ยวงเงิ น สิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้ รั บ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น “เป๋ า ตั ง ” ได้ ) เมื่ อ วั น ที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง ที่มีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับประชาชน
กลุ่มดังกล่าวนอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคาร
กรุ ง ไทยฯ) ให้ ส ามารถลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ได้ ที่ ส าขาหรื อจุ ดบริ การของธนาคารออมสิ น ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สานักงานคลังจังหวัด สานักงานสรรพามิตพื้นที่ และสานักงานสรรพากร
พื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียนได้ ซึ่งดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทาให้มีจุดรับบริการลงทะเบียน
โครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง สาหรับการให้บริการประชาชน
โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการฯ ของกลุ่มประชาชนที่อยู่ใน
ระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไป
ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. ว่ามีผู้ที่ผ่านการคัดกรอง
คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น และยื น ยั น การใช้สิ ท ธิ์ ร่ ว มโครงการฯ ผ่ านแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิ เคชั น
“เป๋ าตั ง” แล้ ว จ านวน 11,989,928 คน และมี กลุ่ มผู้ ที่ ต้ องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เศษมาลงทะเบี ยนแล้ วจ านวน
571,797 คน (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.) สาหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินสิทธิ์เข้าบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐงวดที่ 3 ในวันนี้ โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
2564
ส าหรั บ การใช้จ่ ายวงเงิน สิทธิ์สะสมในโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ของประชาชน
กลุ่ มผู้ ถือบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ และประชาชนกลุ่ มผู้ ที่ผ่ านการคัด กรองคุณสมบัติ เบื้ องต้ นและยืนยัน การใช้ สิ ท ธิ์
ร่ ว มโครงการฯ ผ่ า นแถบ (Banner) โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิ เ คชั น “เป๋ า ตั ง ” แล้ ว จากข้ อ มู ล ณ วั น ที่
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. มีมูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า
24,571 ล้านบาท
/ ทั้งนี้ ....

2
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” เท่านั้น
-----------------------------------------------------------------

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

