
 
 
 
 

 
ฉบบัท่ี 200/2564                                  วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
 

วนัแรกของการเพิม่วงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกจิจากผลกระทบ COVID-19 

____________________________________________ 

 นายพรชยั  ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงัในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั   
เปิดเผยวา่  ในวนัจนัทร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการคลงัไดเ้พิ่มวงเงินสนบัสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ  COVID-19 จ านวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐระยะที ่3  เพิ่มวงเงินค่าซ้ือสินคา้จากร้านธง
ฟ้าราคาประหยดัพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ี
เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 เพิ่มเติม จ านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564 (รวมเพิ่มวงเงิน 600บาทต่อคน) ท าใหมี้วงเงินค่าซ้ือสินคา้หรือบริการใน
โครงการเพิ่มข้ึนจากเดิม 200 บาท เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน  ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564  

2. โครงการเพิม่ก าลงัซ้ือให้แก่ผู้ทีต้่องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ  เพิ่มวงเงินค่าซ้ือสินคา้จากร้าน 
ธงฟ้าฯ และค่าซ้ือสินคา้หรือค่าบริการจากร้านคา้หรือผูใ้หบ้ริการท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 เพิ่มเติม 
จ านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564 (รวมเพิ่ม
วงเงิน 600บาทต่อคน) ท าใหมี้วงเงินค่าซ้ือสินคา้หรือบริการในโครงการเพิ่มข้ึนจากเดิม 200 บาทเป็น 500 บาท 
ต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม 2564  

3. โครงการคนละคร่ึง ระยะที ่3   เพิ่มเติมวงเงินสนบัสนุนรัฐร่วมจ่าย รอบท่ี 3 จ านวน 1 ,500 บาท
ต่อคน ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 (โดยน าไปรวมกบัวงเงินคงเหลือจากรอบท่ี 1 และ2 ของโครงการคนละคร่ึง 
ระยะท่ี 3 โดยอตัโนมติั) รวมเป็นวงเงินสิทธิท่ีไดรั้บจ านวนทั้งส้ิน 4,500 บาทต่อคน  ตลอดระยะเวลาโครงการ  

4. โครงการยิง่ใช้ยิง่ได้  เพิ่มวงเงินสนบัสนุนบตัรก านลัอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Voucher) ของรัฐ จ านวน 
3,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินท่ีไดรั้บสิทธิ e-Voucher ทั้งส้ินไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
โดยมีผลกบัวงเงินใชจ่้ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 4.1 ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิท่ีมียอดใชจ่้ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท 
ณวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 จะน ายอดใชจ่้ายมาค านวณสิทธิ  e-Voucher ไดด้งัน้ี (1) ยอดใชจ่้ายจริงตั้งแต่ 1  – 40,000 
บาทแรก  ไดรั้บ  e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใชจ่้ายจริง  แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน (2) ยอดใชจ่้ายจริงตั้งแต่ 
40,001  – 80,000 บาทไดรั้บ  e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใชจ่้ายจริง  แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน  
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 4.2  ส าหรับผูไ้ดรั้บสิทธิท่ีมียอดใชจ่้ายท่ีจะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher เตม็จ านวน 60,000 บาท  

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บ e-Voucher จ านวน 7,000 บาทเรียบร้อยแลว้จะมีสิทธิไดรั้บ e-Voucher 
เพิ่มเติมหากมีการใชจ่้ายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน 20,000 บาทในระหวา่งวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  
จะไดรั้บสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใชจ่้ายเพิ่มเติมดงักล่าวแต่ไม่เกิน 3 ,000 บาทต่อคน  
 

 จากขอ้มูล ณ วนัท่ี 31  ตุลาคม 2564 มีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมทั้ง 4 โครงการรวม  40.53 ลา้นราย  ยอดใชจ่้าย
สะสมทั้งหมด  133,694.7  ลา้นบาท  โดยสรุปผลการใชจ่้ายได้  ดงัน้ี 

 1. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูมี้บตัรฯ  ระยะท่ี 3 มีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ านวน  13.54  ลา้นราย  
มียอดการใชจ่้ายสะสมรวม  10,662.1 ลา้นบาท  

 2. โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือฯมีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ านวน  1.27 ลา้นราย 
มียอดการใชจ่้ายสะสมรวม  799.4  ลา้นบาท  

 3. โครงการคนละคร่ึงระยะท่ี  3 มีผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ านวน 25.63ลา้นรายจากผูไ้ดรั้บสิทธิ  27.88 
ลา้นราย โดยมียอดการใชจ่้ายสะสมรวม  119 ,192 .2 ลา้นบาทแบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่ายสะสม  60 ,600 .7 
ลา้นบาท  และรัฐร่วมจ่ายสะสม  58,591.5  ลา้นบาท  

 4. โครงการยิง่ใชย้ิง่ไดมี้ผูใ้ชสิ้ทธิสะสมจ านวน  86,426 ราย จากผูไ้ดรั้บสิทธิกวา่ 4. 8 แสนราย โดย
เป็นยอดการใชจ่้ายส่วนประชาชนสะสม  2,891 ลา้นบาท  และยอดใชจ่้ายส่วน e-Voucher สะสม 150 ลา้นบาท  
 

ประชาชนสามารถใชจ่้ายในโครงการต่าง ๆ ไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี ส าหรับโครงการยิง่ใช้
ยิง่ได ้สามารถลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์ www.ยิง่ใชย้ิง่ได้ .com หรือผา่น g-Wallet บนแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” จนกวา่ 
จะครบ 1 ลา้นสิทธิ ซ่ึงยงัมีสิทธิคงเหลือกวา่  5 แสนสิทธิ  

 
      

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

 


