
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 189/2564                                      วนัท่ี 19 ตุลาคม 2564 
 

การเพิม่วงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิจากผลกระทบ COVID-19 
_______________________________________________________________ 

 นายพรชัย  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือว ันท่ี  19 ตุลาคม 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลัน่กรองการใชจ่้ายเงินกู ้(คณะกรรมการฯ) ภายใตพ้ระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน
เพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมติัการเพิ่ม
วงเงินสนบัสนุนในโครงการ ดงัน้ี (1) โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 3 (โครงการเพิ่ม
ก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรฯ ระยะท่ี 3) (2) โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (โครงการ
เพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ) (3) โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 และ (4) โครงการยิ่งใช้ยิ่งได ้
ตามท่ีกระทรวงการคลงัโดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงัเสนอ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มท่ีมีความเปราะบางทางดา้นรายได ้ทรัพยสิ์น และหน้ีสิน และผูต้อ้งการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 ผา่นการเพิ่มอุป
สงค์การบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงจะช่วยท าให้ผูป้ระกอบการมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ และลดภาระ
ค่าใชจ่้ายของประชาชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 3 เพิ่มวงเงินค่าซ้ือสินค้าจากร้านธงฟ้าราคา
ประหยดัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วม
โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 เพิ่มเติม จ านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาทต่อคน) ให้แก่ผูมี้บตัรฯ จ านวนไม่เกิน 13,537,294 คน รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน  
500 บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564 

2. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ เพิ่มวงเงินค่าซ้ือสินคา้จากร้านธงฟ้าฯ  
และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้ห้บริการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 เพิ่มเติม จ านวน 
300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาท 
ต่อคน) ให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ จ านวนไม่เกิน 2,306,469 คน รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564 

3. โครงการคนละคร่ึง ระยะที ่3 เพิ่มเติมวงเงินสนบัสนุนรัฐร่วมจ่าย รอบท่ี 3 จ  านวน 1,500 บาทต่อ
คน ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564 (โดยน าไปรวมกบัวงเงินคงเหลือจากรอบท่ี 1 และ 2 ของโครงการ 
คนละคร่ึง ระยะท่ี 3 โดยอตัโนมติั) ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 จ  านวนไม่เกิน 28,000,000 คน 
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4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินสนบัสนุนบตัรก านลัอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐ จ านวน 
3,000 บาทต่อคน ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการยิ่งใชย้ิ่งได ้จ  านวนไม่เกิน 1,000,000 คน โดยมีผลกบัวงเงินใชจ่้ายท่ีจะ
น ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ดงัน้ี 

4.1 ส าหรับผูไ้ด้รับสิทธิท่ีมียอดใช้จ่ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท          
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 จะน ายอดใช้จ่ายมาค านวณสิทธิ e-Voucher ได้ ดงัน้ี (1) ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บาท
แรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน (2) ยอดใช้จ่ายจริงตั้ งแต่ 40,000 – 
80,000 บาท ไดรั้บ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใชจ่้ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน 

4.2 ส าหรับผูไ้ด้รับสิทธิท่ีมียอดใช้จ่ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher เต็มจ านวน 60,000 บาท   
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บ e-Voucher จ านวน 7,000 บาทเรียบร้อยแลว้ จะมีสิทธิไดรั้บ e-Voucher เพิ่มเติม 
หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ          
e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใชจ่้ายเพิ่มเติมดงักล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน 

  ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งไดจ้ะไดรั้บสิทธิ e-Voucher รวมทั้งส้ินไม่เกิน 10,000 บาท
ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ และสามารถใชจ่้าย e-Voucher ไดถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 จากข้อมูล ณ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 มีผู ้ใช้สิทธิสะสมทั้ ง 4 โครงการรวมกว่า 40.04 ล้านราย  
ยอดใชจ่้ายสะสมทั้งหมด 114,819.9 ลา้นบาท โดยสรุปผลการใชจ่้ายได ้ดงัน้ี 

 1. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผูมี้บัตรฯ ระยะท่ี 3 มีผูใ้ช้สิทธิสะสมจ านวน 13.54 ล้านราย  
มียอดการใชจ่้ายสะสมรวม 10,515.1 ลา้นบาท 

 2. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯ มีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ านวนกวา่ 1.21 ลา้น
ราย มียอดการใชจ่้ายสะสมรวม 770.5 ลา้นบาท 

 3. โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 มีผูใ้ช้สิทธิสะสมจ านวน 25.21 ลา้นราย จากผูไ้ดรั้บสิทธิ 27.7 ลา้นราย 
โดยมียอดการใช้ จ่ ายสะสมรวม  100,734.3 ล้านบาท แบ่ งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่ายสะสม 51,195.3 ล้านบาท  
และรัฐร่วมจ่ายสะสม 49,539.0 ลา้นบาท  

 4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได ้มีผูใ้ช้สิทธิสะสมจ านวน 82,872 ราย จากผูไ้ด้รับสิทธิกว่า 4.78 แสนราย 
โดยเป็นยอดการใชจ่้ายส่วนประชาชนสะสม 2,663 ลา้นบาท และยอดใชจ่้ายส่วน e-Voucher สะสม 137 ลา้นบาท  
 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส าหรับประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ยงัสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเน่ืองได้ตั้ งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  
ของทุกวนั ผ่านเว็บไซต์ www.คนละคร่ึง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ  
28 ล้านสิทธิ ซ่ึงยงัมีสิทธิเหลือกว่า 2 แสนสิทธิ ส าหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต ์ 
www.ยิง่ใชย้ิ่งได.้com หรือผา่น g-Wallet บนแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” จนกวา่จะครบ 1 ลา้นสิทธิ ซ่ึงยงัมีสิทธิคงเหลือ
กวา่ 5.2 แสนสิทธิ 

      
 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั halfhalf@fpo.go.th , spend2get@fpo.go.th 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชัว่โมง)  

 


