ฉบับที่ 44/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ความคืบหน้ าโครงการเราชนะและการใช้ จ่ายวงเงินสิ ทธิ์
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยความคื บหน้าการเปิ ดจุ ดรั บลงทะเบี ยนโครงการเราชนะ (โครงการฯ) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ กลุ่ มผูท้ ี่
ต้องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ ณ สาขาและจุดบริ การเคลื่อนที่ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารออม
สิ น ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ส านักงานคลังจังหวัด ส านักงานสรรพสามิ ตพื้นที่ ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยทัว่ ประเทศ โดยขณะนี้ มีกลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการ
ความช่วยเหลือเป็ นพิเศษที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ ตั้งแต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปั จจุบนั แล้ว จานวน
995,349 คน ทั้งนี้ กลุ่ มผูท้ ี่ ต้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิ เศษที่ลงทะเบี ย นระหว่างวันที่ 15 – 21 กุ มภาพันธ์ 2564
จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564
และกลุ่ มผูท้ ี่ ลงทะเบี ยนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุ ณสมบัติในวันที่
15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิ ทธิ์ ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่ วนของประชาชน ผูป้ ระกอบการร้านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การราย
ย่อยที่ใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์ ผิดวัตถุ ประสงค์ของโครงการฯ รวมถึงผูป้ ระกอบการร้ านค้าและผูใ้ ห้บริ การรายย่อยที่ฉวย
โอกาสขึ้ นราคาสิ นค้าและบริ การเกิ นควร ขณะนี้ กระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่ วมมื อกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ ลงพื้นที่กวดขันไม่ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การรายย่อยขึ้ นราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การซึ่งเป็ นการเอาเปรี ยบประชาชนผูบ้ ริ โภค โดยประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งร้องเรี ยนผ่าน
สายด่ ว นกรมการค้ า ภายใน กระทรวงพาณิช ย์ หมายเลขโทรศั พ ท์ 1569 หรื อ แจ้ งข้ อ มู ล ของผู้ ร้อ งเรี ยน พร้ อ ม
หลักฐานในการร้ อ งเรี ยน รวมถึงช่ องทางติดต่ อกลับของท่ า นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 1569@dlt.go.th หาก
ตรวจสอบพบว่ามีการกระทาผิดเงื่อนไขจริ ง กระทรวงการคลัง จะระงับการใช้แอปพลิ เคชัน “ถุงเงิน” ของร้านค้า
ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กบั ร้านค้าทันที และจะดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
กระทรวงการคลังจึ ง ขอความร่ วมมื อประชาชนรั กษาสิ ทธิ์ ของตนเอง และขอให้ผูป้ ระกอบการ
ร้านค้าและผูใ้ ห้บริ การรายย่อย รวมถึงประชาชนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการฯ สาหรับประชาชนที่
พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่ งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทา
ผิดเงื่อนไขโครงการฯ ถึง “คณะทางานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่ องร้องเรี ยนสาหรับโครงการฯ” ทางไปรษณี ย ์
มาได้ที่ “สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400”
หรื อทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) “wewin@fpo.go.th”
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ส าหรั บ ข้อ มู ล ความคื บ หน้ า ของการเข้า ร่ ว มโครงการฯ ณ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 มี ดัง นี้
ประชาชนกลุ่ ม ผูถ้ ื อบัตรสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ จานวน 13.7 ล้านคน ได้มี ก ารใช้จ่า ยตั้ง แต่ วนั ที่ 5 กุ ม ภาพันธ์ 2564
เป็ นต้นมา จานวน 23,457.9 ล้านบาท สาหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง”
ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ ง และกลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
เป็ นผูท้ ี่ ผ่า นการคัดกรองคุ ณสมบัติเบื้ องต้นและยื นยัน การใช้สิ ท ธิ์ ร่ วมโครงการฯ จานวนมากกว่า 15.1 ล้านคน
ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ สะสมตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นมา จานวน 18,064.5 ล้านบาท รวมมีผใู ้ ช้สิทธิ์
โครงการฯ จานวน 28.8 ล้า นคน คิ ด เป็ นมู ล ค่ า การใช้ จ่ า ยหมุ นเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้ ว มากกว่ า
41,522.4 ล้ านบาท โดยจังหวัดที่มียอดการใช้ จ่ายวงเงินสิ ทธิ์สูงสุ ด 5 จังหวัด ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร นครราชสี มา
อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลาดับ ผ่ านผู้ประกอบการร้ านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่นที่มี
แอปพลิเคชั น “ถุงเงิน” ร้ านค้ าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้ าร่ วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการ/ร้ านค้ าและบริการราย
ย่อยทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการฯที่ลงทะเบียนเข้ าร่ วมโครงการฯ จานวนมากกว่า 1.08 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

