
ฉบบัท่ี 105/2564                                                                                                                         วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
 

การประกาศผลทบทวนสิทธ์ิส าหรับประชาชนกลุ่มผู้ทีต้่องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 
_____________________________________________ 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยความคืบหนา้วา่โครงการเราชนะ (โครงการฯ)  จะประกาศผลการทบทวนสิทธ์ิส าหรับประชาชนกลุ่มผูท่ี้
ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผูไ้ม่มีสมาร์ทโฟน) ท่ีไม่ผา่นการคดักรองคุณสมบติัและไดแ้สดงความประสงค์
ขอทบทวนสิทธ์ิทางเวบ็ไซต ์ www.เราชนะ .com ระหวา่งวนัท่ี 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วนัที ่ 
21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเวบ็ไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 โดยผูผ้า่นการคดักรองคุณสมบติัจะไดรั้บการโอน
วงเงินสิทธ์ิคร้ังแรก จ านวน 8 ,000 บาท ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2564 และจะไดรั้บการโอนวงเงินสิทธ์ิท่ีรัฐบาล
สนบัสนุนเพิ่มเติมอีกจ านวน 1,000 บาท ในวนัท่ี 28พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท ทั้งน้ีสามารถใชจ่้ายวงเงินสิทธ์ิ
ผา่นบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค ์( Smart Card) ไดท่ี้ผูป้ระกอบการร้านคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 

 

นอกจากน้ี  โฆษกกระทรวงการคลงัไดแ้จง้เพิ่มเติมวา่ส าหรับประชาชนประชาชนกลุ่มท่ีแสดง 
ความประสงคข์อทบทวนสิทธ์ิโดยไดย้ืน่แบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาท่ีก าหนดรวมถึงกรณีท่ีผลการทบทวนสิทธ์ิในกรณีอ่ืนๆท่ีอาจคลาดเคล่ือน
จากขอ้เทจ็จริงสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธ์ิใหม่อกีคร้ังตั้งแต่วนัที ่21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเวบ็ไซต์ 
www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 

 

โฆษกกระทรวงการคลงัไดแ้ถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหนา้ของโครงการฯ ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 
ดงัน้ี 1) ประชาชนกลุ่มผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.7 ลา้นคน ไดมี้การใชจ่้ายตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 
เป็นตน้มา จ านวน 73,954 ลา้นบาท 2) ประชาชนกลุ่มท่ีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูลของแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”  ในโครงการ
เราเท่ียวดว้ยกนัและคนละคร่ึงและกลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีลงทะเบียนทางเวบ็ไซต์  www.เราชนะ.com ท่ีผา่นการคดั
กรองคุณสมบติัเบ้ืองตน้และยนืยนัการใชสิ้ทธ์ิร่วมโครงการฯแลว้ จ  านวน 16.8 ลา้นคน และมีการใชจ่้ายวงเงินสิทธ์ิ
สะสมตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้มา จ านวน 1 16,258 ลา้นบาท และ 3) ประชาชนกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษท่ีผา่นการคดักรองคุณสมบติัแลว้ จ  านวน 2.4ลา้นคน มียอดใชจ่้ายวงเงินสิทธ์ิสะสมตั้งแต่วนัท่ี5 
มีนาคม 2564 เป็นตน้มา จ านวน 1 5,685ลา้นบาท ท าให้มีผู้ได้รับสิทธ์ิในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งส้ินจ านวน 32.9 ล้าน
คน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิไทยแล้วกว่า 205,897 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธ์ิใน
โครงการฯ ทีใ่ช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธ์ิเดิมจ านวน 7,000 บาท แล้ว จ านวน 25.6 ล้านคน  ซ่ึงเป็นการใชจ่้ายผา่น
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ผูป้ระกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินท่ีมีแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน”  ร้านคา้คนละคร่ึงท่ีตกลง
ยนิยอมเขา้ร่วมโครงการฯ รวมถึงผูป้ระกอบการร้านคา้และผูใ้หบ้ริการท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งส้ิน
มากกวา่ 1.3 ลา้นกิจการ 

 
_____________________________________________ 

 
 
 
 
ส านักงานเศรษฐกจิการคลงั โทร. 02273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวนัและเวลาราชการ) 
Call Center ธนาคารกรุงไทยฯโทร. 021111122(ตลอด 24 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจ่ำยวงเงนิสิทธิเ์พิ่มส ำหรบัผูไ้ดร้บัสิทธิโ์ครงกำร “เรำชนะ” แต่ละกลุ่ม 

ก ำหนดกำรจำ่ยวงเงนิสทิธิเ์พิม่

สิ้นสุดกำรใชจ้ำ่ยวงเงนิสทิธิ์

ภำยในวนัที ่30 มิ.ย. 64

กลุ่มผูถ้อืบตัรสวสัดกิำรแหง่รฐั

กลุ่มผูไ้ดร้บัสิทธิผ์ำ่นทำงแอปพลเิคชนั “เป๋ำตงั”

กลุ่มผูต้อ้งกำรควำมชว่ยเหลือเปน็พเิศษ

กลุ่มผูไ้ด้รบัสทิธิโ์ครงกำร “เรำชนะ”

วันพฤหสับดีที ่20 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

วันพฤหสับดีที ่27 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

วันศุกร์ที ่21 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

วันศุกร์ที ่28 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

วันศุกร์ที ่21 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

วันศุกร์ที ่28 พ.ค. 64

จ ำนวน 1,000 บำท

รวมวงเงนิสทิธิ์

จ ำนวน 2,000 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

จ ำนวน 2,000 บำท

หมำยเหต ุ: 1) ส ำหรับกลุ่มผู้ต้องกำรควำมชว่ยเหลือเป็นพิเศษซ่ึงขอทบทวนสิทธ์ิ ระหว่ำงวันที่ 6 มี.ค. – 13 พ.ค. 64 จะมีกำรประกำศผลในวนัศกุรท์ี ่21 พ.ค. 64 โดยหำกผ่ำนกำรทบทวนสิทธ์ิจะได้รับวงเงินสิทธ์ิ 2 ครั้ง 

ครั้งแรกในวนัเสำรท์ี ่22 พ.ค. 64 จ ำนวน 8,000 บำท และครั้งที ่2 ในวนัศกุร์ที ่28 พ.ค. 64 จ ำนวน 1,000 บำท 

2) ส ำหรับกลุ่มผู้ที่ผลกำรทบทวนสิทธ์ิอำจคลำดเคล่ือนจำกข้อเท็จจริง จะมีกำรประกำศผลในวนัศกุร์ที ่21 พ.ค. 64 โดยหำกผ่ำนกำรทบทวนสิทธ์ิจะได้รับวงเงินสิทธ์ิ 2 ครั้ง 

ครั้งแรกในวนัเสำรท์ี ่22 พ.ค. 64 จ ำนวน 8,000 บำท และครั้งที ่2 ในวนัพฤหสับดทีี ่27 พ.ค. 64 จ ำนวน 1,000 บำท

(กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” ในโครงกำร

เรำเที่ยวด้วยกันและโครงกำรคนละครึ่ง 

และกลุ่มผู้ลงทะเบียนทำงเว็บไซต์ www.เรำชนะ.com)

ครั้งที ่1 ครั้งที ่2




