ฉบับที่ 101/2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิหลักการให้ ความช่ วยเหลือประชาชนภายใต้ โครงการเราชนะเพิม่ เติม
_____________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผย ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอมาตรการ
บรรเทาผลกระทบของประชาชนและผูป้ ระกอบการธุ รกิจจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อโควิด -19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะได้นาเสนอรายละเอียดและแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ของโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาในวันที่ 11พฤษภาคม 2564 ต่อไป ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังขอ
เตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวังข่าวปลอมในลักษณะของข้อความสั้น (SMS) หรื อข้อมูลที่ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ที่อาจมีการฉวยโอกาสหลอกลวง โดยขอให้ ประชาชนติดตามข้ อมูลข่ าวสาร
ของโครงการฯ จากช่ องทางการสื่ อสารทีเ่ ป็ นทางการจากทางราชการ ได้ แก่ www.เราชนะ.com , www.mof.go.th ,
www.fpo.go.th และ FacebookFanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง:
Fiscal Policy Office”
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง แจ้งว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 กระทรวงการคลัง
ได้ระงับสิ ทธิ ชวั่ คราวของผูป้ ระกอบการในโครงการฯ ที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ ไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯเช่นการแลกวงเงินสิ ทธิ์ เป็ นเงินสดเพิ่มเติมจานวน 2,744 ราย
โดยผูป้ ระกอบการ
ดังกล่าวที่ประสงค์จะชี้แจงโต้แย้งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
“แบบฟอร์ มเพื่อชี้แจงโต้แย้ง ” ได้ที่เว็บไซต์
www.เราชนะ.com และจัดส่ งเอกสารดังกล่าวผ่านทางไปรษณี ยม์ ายังสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุ งเทพฯ 10400 หรื อทาง
e-Mail: wewin@fpo.go.th ภายในวันที่
14 พฤษภาคม 2564 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วกระทรวงการคลังจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยวิธีการ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริ งและเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับโครงการฯ ซึ่งทาให้ผปู้ ระกอบการอาจเสี ยสิ ทธิในการเข้า
ร่ วมโครงการฯ และถูกตรวจสอบขยายผลสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง
จึงขอความร่ วมมือประชาชนในการรักษาสิ ทธิ์ ของตนเองและขอให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าและผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วม
โครงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขของโครงการฯ
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โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ดังนี้ 1) ประชาชนกลุ่มผูถ้ ือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจานวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 เป็ นต้นมา จานวน 73,742 ล้านบาท 2) ประชาชนกลุ่มที่อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง”
ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ ง และกลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ. com
ที่ผา่ นการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ ร่วมโครงการฯแล้วจานวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้
จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ สะสมตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นมาจานวน 115,246 ล้านบาท และ 3) ประชาชนกลุ่มผู ้
ที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษที่ผา่ นการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จานวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์
สะสมตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็ นต้นมา จานวน 1 5,243 ล้านบาท ทาให้ มีผ้ ไู ด้ รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว
รวมทั้งสิ้นจานวน 32.9 ล้านคน คิดเป็ นมูลค่ าการใช้ จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ วกว่ า 204,231 ล้านบาท
และมีผ้ ไู ด้ รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ ทีใ่ ช้ จ่ายจนครบวงเงินสิ ทธิ์แล้ ว จานวน
24.9 ล้านคน ซึ่ งเป็ นการใช้จ่ายผ่าน
ผูป้ ระกอบการร้านธงฟ้ าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่ งที่ตกลง
ยินยอมเข้าร่ วมโครงการฯรวมถึงผูป้ ระกอบการร้านค้าและผูใ้ ห้บริ การที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ
จานวน
ทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ
______________________________________________

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)โทร. 021111122(ตลอด 24 ชัว่ โมง)
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