ฉบับที่ 58/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ผลการดาเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แล้วเสร็จร้ อยละ 99
______________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยผลการด าเนิ นการมาตรการเยี ยวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ส าเร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ร้ อยละ 99 ในส่ วนทีย่ งั คงเหลืออีกเพียงร้ อยละ 1 คือการดาเนินการในส่ วนที่ยังตกค้ างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิ ทธิ โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผ้ ูลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้ านราย มีการลงทะเบียนซ้ า 4.8 ล้านรายการ
และลงทะเบี ยนไม่ ส าเร็ จ 1.7 ล้านราย ท าให้ มี ผ้ ู ลงทะเบี ยนที่เข้ าสู่ ขั้ นตอนการคั ดกรองตามหลั กเกณฑ์ จ านวน 22.3
ล้านราย มีผผู ้ า่ นเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิ ทธิ 7 ล้านราย และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการทบทวนสิ ทธิ 2.4 แสนราย
กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้ านราย โอนเงินเยียวยาแล้ ว 14.2 ล้ านราย ส่ วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้
ครบถ้ วนทั้ งหมดภายในสั ปดาห์ นี้ โดยมี ร อบการโอนวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2563 จ านวน 2.3 แสนราย
และวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จานวน 4.4 แสนราย ทั้งนี้ บัญชี ของผูร้ ั บจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่ องบัญชี ไม่ตรงกับชื่ อ
นามสกุลที่ลงทะเบียน บัญชี ถูกปิ ด หรื อไม่ได้ผกู พร้ อมเพย์กบั หมายเลขประจาตัวประชาชน ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้การโอน
เงินไม่สาเร็ จ ดังนั้น สาหรับกลุ่มผูผ้ ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยงั ติดขัดเรื่ องบัญชี สาหรับรับโอนเงินเยียวยา โปรดดาเนิ นการผูก
พร้อมเพย์ดว้ ยเลขบัตรประจาตัวประชาชนโดยเร็ ว ซึ่ งจะเป็ นช่องทางที่สะดวกที่สุด โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการอะไรเพิ่มเติม
อีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็ นประจาทุกสัปดาห์
กลุ่มไม่ ได้ รับสิ ทธิ 7 ล้ านราย จาแนกได้เป็ นผูไ้ ม่ขอทบทวนสิ ทธิ 4.8 ล้านราย ผูไ้ ม่ผ่านการขอ
ทบทวนสิ ทธิ 1 ล้านราย ผูย้ กเลิ กการลงทะเบี ยนหรื อยกเลิ กการขอทบทวนสิ ทธิ 9 แสนราย และกลุ่มที่ ขอข้อมูลการ
ประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนดประมาณ 3 แสนราย
กลุ่มทีอ่ ยู่ระหว่ างการดาเนินการทบทวนสิ ทธิ 2.4 แสนราย คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1 ของจานวนผูท้ ี่
เข้าสู่ การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยงั อยู่ระหว่างดาเนิ นการแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผูข้ อทบทวนสิ ทธิ 8
หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชี พตามที่ได้
ลงทะเบี ยนไว้ กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็ นผูข้ อทบทวนสิ ทธิ ซ่ ึ งเคยได้รับการติดต่อจากที มผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิ แล้ว
แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรื อที่อยูจ่ ริ งในปั จจุบนั ไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิ ทธิ ทาให้ผพู้ ิทกั ษ์สิทธิ
ไม่สามารถเจอตัวได้ และกลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มที่ผพู้ ิทกั ษ์สิทธิ ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จานวน
6 หมื่นราย ผูข้ อทบทวนสิ ทธิ ในกลุ่ มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมี การส่ ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไป
ติดต่อที่สาขาธนาคารกรุ งไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชี พ โดยนาบัตรประชาชนตัวจริ งไป
แสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
___________________________________
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