
ฉบบัท่ี 112/2564                                                                                                                                       วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 
 

มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิจากผลกระทบของ COVID-19 

_______________________________________________ 
 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยวา่ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่กรองการ
ใชจ่้ายเงินกู ้ในคราวประชุมคร้ังท่ี 17/2564 และ 18/2564 ตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกูเ้สนอ โดย
มอบหมายให้กระทรวงการคลงัด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ 
COVID-19 ซ่ึงประกอบดว้ย 4 โครงการ ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ลา้นคน โดยประชาชนแต่ละคน
สามารถเขา้ร่วมได ้1 โครงการ ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3 ส าหรับกลุ่มผูมี้บตัรฯ 
ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซ้ือสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยดัพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน  
(ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซ้ือสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 
จ  านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากผูมี้บตัรฯ ประสงค์
จะรับสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิ่งใชย้ิ่งไดแ้ทน จะตอ้งสละสิทธิการเป็นผูมี้บตัรฯ โดยขอให้
น าบตัรฯ มาคืนท่ีกรมบญัชีกลางหรือส านกังานคลงัจงัหวดั ภายในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 และจะตอ้งลงทะเบียนเขา้
ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้

2. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ)   
เช่น ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผูท่ี้ไม่มีสมาร์ทโฟนท าให้ไม่สามารถใชง้านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ได ้ 
ผูท่ี้อยูใ่นภาวะพึ่งพิง (ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ทุพพลภาพ ผูป่้วยติดเตียงท่ีไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไป
ใชจ่้ายวงเงินท่ีไดรั้บผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ได)้ เป็นตน้ (ผูไ้ดรั้บสิทธิเราชนะกลุ่ม 4) ประมาณ 2.5 ลา้นคน โดย
จะช่วยเหลือค่าซ้ือสินคา้จากร้านธงฟ้าฯ และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วมโครงการ
คนละคร่ึง ระยะท่ี 3 จ  านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 3,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี หาก
ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ ประสงครั์บสิทธิตามโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิง่ใชย้ิ่งไดแ้ทน จะตอ้ง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการดงักล่าว ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็น
การสละสิทธิตามโครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ  
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3. โครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 3 โดยประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการไม่เกิน 31 ลา้นคน จะไดรั้บสิทธิ
ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ส าหรับค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป และค่าบริการ (นวด สปา ท าผมท าเล็บ ค่าเดินทาง
โดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเวน้สลากกินแบ่ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งน้ี ไม่
เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน  
ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท ซ่ึงการร่วมจ่ายคนละคร่ึงน้ีจะช่วยเติมก าลงัซ้ือของ
ประชาชน โดยคาดวา่จะมีเมด็เงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ลา้นบาท  

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  เป็นโครงการใหม่ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้น 
การบริโภคภายในประเทศผ่านผูมี้ก าลงัซ้ือ และสนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผูไ้ดรั้บ 
สิทธิไม่เกิน 4 ลา้นคน ท่ีช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม สินคา้ทัว่ไป ค่าบริการนวด สปา  
ท าผมท าเล็บ ยกเวน้สลากกินแบ่ง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั”  
กบัผูป้ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ท่ีเข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงิน
สนบัสนุนในรูปของบตัรก านลัอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) โดยวงเงินใชจ่้ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่
เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายท่ีน ามาค านวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวนั และจะไดรั้บสิทธิ e-
Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใชจ่้ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาท
แรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-
60,000 บาท ไดรั้บ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใชจ่้าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซ่ึงสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็น
วงเงินใน g-Wallet ทุกตน้เดือนถดัไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได ้โดยวงเงินส าหรับการด าเนินโครงการรวม  
28,000 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะมีเมด็เงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 268,000 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี โครงการทั้ง 4 โครงการดงักล่าว คาดว่าจะเร่ิมใช้จ่ายไดเ้ร็วท่ีสุดในวนัท่ี 1 กรกฎาคม จนถึง  
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงอาจท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงระยะเวลาการด าเนินโครงการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงวนัเร่ิมใช้จ่าย 
กระทรวงการคลงัจะแจง้ให้ทราบต่อไป นอกจากน้ี ส าหรับการลงทะเบียนและการใช้จ่ายของโครงการคนละคร่ึง 
ระยะท่ี 3 และโครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้มีรายละเอียดและระยะเวลาด าเนินโครงการในเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1) ประชาชนผูส้นใจท่ีมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และมีบตัรประจ าตวัประชาชน  
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 และโครงการยิ่งใชย้ิ่งได ้ไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผูท่ี้เคยใช้จ่ายผ่านระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ  
(g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต ์ 
www.คนละคร่ึง .com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ ส่วนประชาชนท่ีไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 
ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการผา่นเวบ็ไซตข์องโครงการท่ีตอ้งการเขา้ร่วม ทั้งน้ี หากผูท่ี้ไดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึง 
ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได ้ประสงค์จะเปล่ียนไปรับสิทธิอีกโครงการหน่ึงแทน จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อรับ
สิทธิอีกโครงการหน่ึง ผา่นแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ภายในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการ
ท่ีไดรั้บสิทธิเดิม  
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2) ประชาชนท่ีไดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 และโครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้จะตอ้งยืนยนัตวัตน
ดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีสาขาหรือตูเ้อทีเอม็ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเวน้ผู ้
ท่ีเคยยืนยนัตวัตนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชนกบัธนาคารกรุงไทยฯ หรือผูท่ี้มีแอปพลิเคชนั KrungthaiNext และ 
เม่ือยืนยนัตวัตนเรียบร้อยแลว้จะสามารถใช้จ่ายกบัร้านคา้ท่ีติดตั้งแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ท่ีเขา้ร่วมแต่ละโครงการ 
ได้ในเบ้ืองต้นตั้ งแต่ว ันท่ี 1 กรกฎาคม จนถึงว ันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ทั้ ง น้ี  
ในส่วนของโครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้ประชาชนสามารถใชจ่้ายเงินเพื่อน ามาค านวณสิทธิไดใ้นช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และใช ้e-Voucher ไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคม จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 หรือโครงการยิ่งใชย้ิ่ง
ได ้เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564 เป็นตน้ไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผูป้ระกอบการท่ีเคยเขา้ร่วมมาตรการ/
โครงการอ่ืนของรัฐท่ีมีแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” แลว้ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเขา้ร่วม
มาตรการ/โครงการอ่ืนลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์www.คนละคร่ึง.com หรือ www.ยิ่งใชย้ิ่งได.้com ตามตอ้งการ หรือ
สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ 

กระทรวงการคลงัคาดว่า การด าเนินการโครงการทั้ง 4 โครงการดงักล่าว ครอบคลุมประชาชน 51 
ลา้นคนจะช่วยรักษาก าลงัซ้ือในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ จ านวน 473,000 ลา้นบาท 
อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่นอ้งประชาชน เพิ่มรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยและผูผ้ลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน รวมทั้งรักษาระดบัและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึง
หลงัของปี 2564  

 
 

_______________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ/โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 
 

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3/โครงการยิง่ใชย้ิง่ได ้ 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3509 3525  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
โทร. 02-111-1122 




