ฉบับที่ 43/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ความคืบหน้ าการเปิ ดจุดรับลงทะเบียนเพิม่ เติมแก่ กลุ่มผู้ทตี่ ้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ
__________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความคืบหน้า การเปิ ดจุดรับ ลงทะเบีย นโครงการเราชนะ (โครงการฯ) เพิ่ม เติมวันแรก เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่กลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์ เน็ต ไม่มีสมาร์ ทโฟนทา
ให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ได้ ผูท้ ี่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง (ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ทุพพลภาพ ผูป้ ่ วยติดเตียงที่
ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรื อเดินทางไปใช้จ่า ยวงเงินสิ ทธิ์ ที่ไ ด้รับ ผ่า นแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ได้)
นอกเหนื อจากการลงทะเบียนที่สาขาและจุดบริ การเคลื่อนที่ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จานวน 1,894
แห่ ง ซึ่ ง กระทรวงการคลัง ได้เ พิ่ม จุดรับ ลงทะเบีย นจนปั จจุบ นั มีจุดรับลงทะเบีย นไม่น อ้ ยกว่า 3,500 แห่ ง โดย
สามารถลงทะเบียนได้ที่ สาขาหรื อจุดบริ ก ารของธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สานักงานคลังจังหวัด สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ สานักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่
ของกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้ ป ระชาชนกลุ ่ม ผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษได้ล งทะเบีย นเข้าร่ วม
โครงการฯ แล้ว จานวนมากกว่า 651,632 คน
โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้าว่า กลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่าง
วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์
ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกลุ่มผูท้ ี่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผล
การคัดกรองคุ ณสมบัติในวันที่ 15 มี นาคม 2564 และจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ ครั้ งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง ได้ปิ ดรั บ ลงทะเบี ย นโครงการฯ ของกลุ่ ม ประชาชนทั่ว ไปทางเว็บ ไซต์ www.เราชนะ.com
ตั้งแต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผา่ นมาแล้ว สาหรั บปุ่ ม “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” ที่ปรากฏบนหน้ าเว็บไซต์ ดังกล่ าว
เปิ ดขึ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานข้ างต้ น อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ กับ กลุ่ มผู้ ต้องการความ
ช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ

2
โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่ าวถึ งความคืบหน้าของการเข้าร่ วมโครงการฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2564 สาหรับประชาชนกลุ่มผูถ้ ื อบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ จานวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์
2564 จนถึ งปั จจุบ นั ไปแล้ว จานวนมากกว่า 22,761.2 ล้านบาท สาหรั บประชาชนกลุ่ มที่ อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ
แอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ ง และกลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์
www.เราชนะ.com เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ ร่ วมโครงการฯ ผ่านแถบ (Banner)
โครงการ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” แล้ว จานวนมากกว่า 14.4 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ สะสมตั้งแต่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปั จจุบนั ไปแล้ว จานวนมากกว่า 15,762.4 ล้านบาท จึงมีผใู ้ ช้สิทธิ์ โครงการฯ รวมแล้ว
มากกว่า 28.1 ล้านคน คิดเป็ นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 38,524.6 ล้านบาท
ผ่านผูป้ ระกอบการร้านค้าและผูใ้ ห้บริ การรายย่อยที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ มากกว่า 1.01 ล้านกิจการ
___________________________________________
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
โทร. 0 2111 1122

