ฉบับที่ 67/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564

การขอความร่ วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการของกระทรวงการคลัง
________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า ที่ผา่ นมากระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตของผูป้ ระกอบการร้านค้า ผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วม
โครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่ ง รวมถึงประชาชน โดยพบพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ ไม่เป็ นไปตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ เช่ น การแลกวงเงิ นสิ ท ธิ์ เป็ นเงิ นสด การขึ้ นราคาสิ นค้า อย่า งไม่ เ ป็ นธรรม เป็ นต้น
ซึ่ งกระทรวงการคลังได้เร่ งรัดดาเนินการติดตามและตรวจสอบการกระทาทุจริ ตในโครงการต่างๆ รวมถึงประสาน
ขอความร่ วมมื อกระทรวงพาณิ ชย์ สานักงานตารวจแห่ งชาติ และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นการดังกล่าว
โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทาผิดเงื่อนไขจริ ง จะระงับการใช้เครื่ องรู ดบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ (เครื่ อง EDC) หรื อ
แอปพลิ เ คชัน “ถุ ง เงิ น ” ของร้ า นค้า และด าเนิ น การตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ ไป ดัง นั้น กระทรวงการคลัง
ขอความร่ วมมือประชาชนในการรั กษาสิ ทธิ์ ของตนเอง และขอให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าและผูใ้ ห้บริ การที่เข้าร่ วม
โครงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ของโครงการสามารถแจ้ งเบาะแส รวมถึงส่ งหลักฐานการกระทาผิดเงื่อนไข ทางไปรษณีย์มาที่สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 หรื อ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ของโครงการเราชนะ wewin@fpo.go.th และโครงการคนละครึ่ง halfhalf@fpo.go.th
โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ขอให้ประชาชนกลุ่ มผูท้ ี่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อพิเศษ (กลุ่ มผูท้ ี่ ไม่มี
สมาร์ ทโฟน) ที่ประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เพื่อดาเนิ นการประสานการจัด
หน่ วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
และธนาคารออมสิ น รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุ ขเพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนต่อไป

2
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่
24 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1) ประชาชนกลุ่มผูถ้ ือบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ จานวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วนั ที่
5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นมา จานวน 59,491 ล้านบาท 2) ประชาชนกลุ่มที่อยูใ่ นระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน
“เป๋ าตัง ” ในโครงการเราเที่ ย วด้ ว ยกัน และคนละครึ่ ง และกลุ่ ม ประชาชนทั่ว ไปที่ ล งทะเบี ย นทางเว็ บ ไซต์
www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุ ณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ ร่ วมโครงการเราชนะแล้ว จานวน
16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์ สะสมตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นมา จานวน 85,012 ล้านบาท
และ 3) ประชาชนกลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเศษที่ ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จานวน 2.0 ล้านคน
มียอดใช้จ่ายวงเงินสิ ทธิ์ สะสมตั้งแต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2564 เป็ นต้นมา จานวน 7,824 ล้านบาท ทาให้ มีผู้ได้ รับสิ ทธิ์
ในโครงการเราชนะแล้ ว รวมทั้งสิ้ น จานวน 32.4 ล้านคน คิดเป็ นมูลค่ าการใช้ จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ ว
กว่ า 152,327 ล้ านบาท ซึ่ งเป็ นการใช้จ่ ายผ่านผูป้ ระกอบการร้ านธงฟ้ าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ นที่ มี
แอปพลิ เคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่ งที่ตกลงยินยอมเข้าร่ วมโครงการเราชนะ รวมถึงผูป้ ระกอบการร้านค้าและ
ผูใ้ ห้บริ การที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการเราชนะ จานวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ
_________________________________________

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
โครงการเราชนะ โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444
โครงการคนละครึ่ ง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3697 3527 2548 และ 3509
Call Center ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (ตลอด 24 ชัว่ โมง) โทร. 0 2111 1122
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