ฉบับที่ 189/2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

การเพิม่ วงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่ าครองชีพและฟื้ นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19
_______________________________________________________________

นายพรชัย ฐี ระเวช ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ 19 ตุ ล าคม 2564 รั บ ทราบและอนุ ม ัติ ต ามผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน
เพื่อแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุ มครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุ มตั ิการเพิ่ม
วงเงินสนับสนุนในโครงการ ดังนี้ (1) โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผมู ้ ีบตั รสวัสดิการแห่ งรัฐ ระยะที่ 3 (โครงการเพิ่ม
กาลังซื้ อให้แก่ผมู ้ ีบตั รฯ ระยะที่ 3) (2) โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ (โครงการ
เพิ่ มก าลังซื้ อให้แก่ ผูท้ ี่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อฯ) (3) โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 และ (4) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
ตามที่กระทรวงการคลังโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้ สิน และผูต้ อ้ งการความช่วยเหลื อ
เป็ นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟื้ นฟูเศรษฐกิจให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผ่านการเพิ่มอุป
สงค์การบริ โภคภายในประเทศ ซึ่ งจะช่ วยทาให้ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการเพิ่ ม ก าลังซื้ อ ให้ แ ก่ ผ้ ู มี บั ต รฯ ระยะที่ 3 เพิ่ ม วงเงิ น ค่ า ซื้ อ สิ น ค้า จากร้ า นธงฟ้ า ราคา
ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้ าฯ) และค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การจากร้ านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วม
โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จานวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็ นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาทต่อคน) ให้แก่ผูม้ ีบตั รฯ จานวนไม่เกิน 13,537,294 คน รวมเป็ นวงเงิ นทั้งสิ้ น
500 บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564
2. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้ แก่ ผ้ ูที่ต้องการความช่ วยเหลือฯ เพิ่มวงเงินค่าซื้ อสิ นค้าจากร้านธงฟ้ าฯ
และค่าซื้ อสิ นค้าหรื อค่าบริ การจากร้ านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติ ม จานวน
300 บาทต่ อคนต่ อเดื อน เป็ นระยะเวลา 2 เดื อน ตั้งแต่ เดื อนพฤศจิ ก ายนถึ งเดื อนธัน วาคม 2564 (รวม 600 บาท
ต่อคน) ให้แก่ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อฯ จานวนไม่เกิ น 2,306,469 คน รวมเป็ นวงเงินทั้งสิ้ น 500 บาทต่อคนต่อเดือน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564
3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติมวงเงินสนับสนุนรัฐร่ วมจ่าย รอบที่ 3 จานวน 1,500 บาทต่อ
คน ในเดือนพฤศจิกายนถึ งเดื อนธันวาคม 2564 (โดยนาไปรวมกับวงเงินคงเหลือจากรอบที่ 1 และ 2 ของโครงการ
คนละครึ่ ง ระยะที่ 3 โดยอัตโนมัติ) ให้แก่ผไู ้ ด้รับสิ ทธิ โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 จานวนไม่เกิน 28,000,000 คน
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4. โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินสนับสนุ นบัตรกานัลอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Voucher) ของรัฐ จานวน
3,000 บาทต่อคน ให้แก่ผไู ้ ด้รับสิ ทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จานวนไม่เกิน 1,000,000 คน โดยมีผลกับวงเงินใช้จ่ายที่จะ
นามาคานวณสิ ทธิ e-Voucher ตั้งแต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
4.1 ส าหรั บผู ไ้ ด้รับ สิ ทธิ ที่ มี ยอดใช้ จ่ ายที่ จะน ามาค านวณสิ ทธิ e-Voucher ไม่ เกิ น 60,000 บาท
ณ วันที่ 31 ตุ ลาคม 2564 จะนายอดใช้จ่ายมาคานวณสิ ทธิ e-Voucher ได้ ดังนี้ (1) ยอดใช้จ่ายจริ งตั้งแต่ 1 – 40,000 บาท
แรก ได้รับ e-Voucher ร้ อยละ 10 ของยอดใช้ จ่ายจริ ง แต่ ไม่ เกิ น 4,000 บาทต่ อคน (2) ยอดใช้จ่ ายจริ งตั้งแต่ 40,000 –
80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
4.2 สาหรับผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ที่มียอดใช้จ่ายที่ จะนามาคานวณสิ ทธิ e-Voucher เต็มจานวน 60,000 บาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีสิทธิ ได้รับ e-Voucher จานวน 7,000 บาทเรี ยบร้อยแล้ว จะมีสิทธิ ได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม
หากมี การใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม จานวนไม่ เกิ น 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ถึ งวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2564 จะได้รับสิ ทธิ
e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะได้รับสิ ทธิ e-Voucher รวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 10,000 บาท
ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ และสามารถใช้จ่าย e-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จากข้อ มู ล ณ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม 2564 มี ผู ้ใ ช้สิ ท ธิ ส ะสมทั้ง 4 โครงการรวมกว่า 40.04 ล้านราย
ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 114,819.9 ล้านบาท โดยสรุ ปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. โครงการเพิ่ ม ก าลัง ซื้ อ ให้ แ ก่ ผู ม้ ี บ ัต รฯ ระยะที่ 3 มี ผูใ้ ช้สิ ท ธิ ส ะสมจ านวน 13.54 ล้านราย
มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 10,515.1 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกาลังซื้ อให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือฯ มีผใู ้ ช้สิทธิ สะสมจานวนกว่า 1.21 ล้าน
ราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 770.5 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 มีผใู ้ ช้สิทธิ สะสมจานวน 25.21 ล้านราย จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ 27.7 ล้านราย
โดยมี ย อดการใช้ จ่ า ยสะสมรวม 100,734.3 ล้ านบาท แบ่ ง เป็ นเงิ น ที่ ประชาชนจ่ า ยสะสม 51,195.3 ล้ านบาท
และรัฐร่ วมจ่ายสะสม 49,539.0 ล้านบาท
4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผูใ้ ช้สิทธิ สะสมจานวน 82,872 ราย จากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ กว่า 4.78 แสนราย
โดยเป็ นยอดการใช้จ่ายส่ วนประชาชนสะสม 2,663 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายส่ วน e-Voucher สะสม 137 ล้านบาท
ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาหรับประชาชนที่
สนใจเข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบี ยนอย่างต่อเนื่ องได้ต้ งั แต่ เวลา 06.00 – 22.00 น.
ของทุ ก วัน ผ่ า นเว็บ ไซต์ www.คนละครึ่ ง.com หรื อ ผ่ า น g-Wallet บนแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตัง ” จนกว่า จะครบ
28 ล้านสิ ท ธิ ซึ่ งยังมี สิ ท ธิ เหลื อ กว่า 2 แสนสิ ท ธิ ส าหรั บ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบี ย นผ่านเว็บ ไซต์
www.ยิง่ ใช้ยิ่งได้.com หรื อผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิ ทธิ ซึ่ งยังมีสิทธิ คงเหลือ
กว่า 5.2 แสนสิ ทธิ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง halfhalf@fpo.go.th , spend2get@fpo.go.th
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่ โมง)

