
 

ฉบับท่ี 112/2564                      วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 

มาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 และ 18/2564 ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยมอบหมาย
ให้กระทรวงการคลังด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19  
ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ครอบคลุมประชาชนประมาณ 51 ล้านคน โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้  
1 โครงการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มก าลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ระยะที่ 3 ส าหรับกลุ่มผู้มีบัตรฯ 
ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น  
(ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 
จ านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรฯ 
ประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที ่3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิการเป็นผู้มีบัตรฯ โดย
ขอให้น าบัตรฯ มาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และจะต้อง
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที ่3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 

2. โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  (ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ)   
เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท าให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้  
ผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่าย
วงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) เป็นต้น (ผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่ม 4) ประมาณ 2.5 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือ
ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
ระยะที่ 3 จ านวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือฯ ประสงค์รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้อง
ลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิตามโครงการดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการ
สละสิทธิตามโครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ  

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิภาครัฐ
ร่วมจ่ายร้อยละ 50 ส าหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าท่ัวไป และค่าบริการ (นวด สปา ท าผมท าเล็บ ค่าเดินทางโดย
บริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 
150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน  
ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมก าลังซื้อของ
ประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท  

4. โครงการยิ่ งใช้ยิ่ งได้  เป็นโครงการใหม่  ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้น 
การบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีก าลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี มูลค่าเพ่ิม โดยผู้ได้รับ 
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สิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ช าระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา  
ท าผมท าเล็บ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  
กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุน
ในรูปของบัตรก านัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะน ามาค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน  
60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่น ามาค านวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher 
สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ  
e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท 
ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงิน 
ใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินส าหรับการด าเนินโครงการรวม  
28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 268,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้  โครงการทั้ง 4 โครงการดังกล่าว คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่  1 กรกฎาคม จนถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งอาจท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้จ่าย กระทรวงการคลัง
จะแจ้งให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ ส าหรับการลงทะเบียนและการใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และ 
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีรายละเอียดและระยะเวลาด าเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ 

1) ประชาชนผู้สนใจที่มีสัญชาติ ไทย มีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีบัตรประจ าตัวประชาชน  
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันที่ 
21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ  
(g-Wallet) แอปพลิ เคชัน “เป๋ าตั ง” แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่ านแอปพลิ เคชัน “เป๋ าตั ง” หรือเว็บไซต์   
www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วม ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประสงค์จะเปลี่ยนไปรับสิทธิอีกโครงการหนึ่งแทน จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิอีกโครงการหนึ่ง 
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิม  

2) ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตร
ประจ าตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคย
ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจ าตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext และ 
เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ 
ได้ในเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ทั้งนี้  
ในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินเพ่ือน ามาค านวณสิทธิได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2564 และใช้ e-Voucher ไดใ้นช่วงเดือนสิงหาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/
โครงการอ่ืนของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม
มาตรการ/โครงการอ่ืนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตามต้องการ 
หรือสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ 
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โครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/โครงการเพ่ิมก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3514 3513 
 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3/โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3509 3525  
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 

กระทรวงการคลังคาดว่า การด าเนินการโครงการทั้ง 4 โครงการดังกล่าว ครอบคลุมประชาชน 51 ล้านคน 
จะช่วยรักษาก าลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ านวน 473,000 ล้านบาท อีกทั้งจะ
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พ่ีน้องประชาชน เพ่ิมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้ง
รักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2564  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครอบคลุมกลุม่เป้าหมายประมาณ 51 ล้านคน

มาตรการลดภาระคา่ครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกจิจากผลกระทบของ COVID-19

2

3

เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 473,000 ล้านบาท

แถลงข่าวกระทรวงการคลัง 

โครงการ “คนละครึ่ง

ระยะที่ 3” ≈ 31 ล้านคน

ภาครัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน 

รอบท่ี 1 ไม่เกิน 1,500 บาท/คน และ

รอบท่ี 2 ไม่เกิน 1,500 บาท/คน

วงเงนิกู ้140,380.19 ล้านบาท 

แผน 2 เยียวยา 19,380.19 ล้านบาท (16,380.19+3,000)

แผน 3 ฟื้นฟู 121,000 ล้านบาท (93,000+28,000) 

1

4 โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้" ≈ 4 ล้านคน

รัฐสนับสนุน e-Voucher เมื่อมีการใช้จ่ายซื้อสินค้า อาหาร เคร่ืองดื่ม 

บริการนวด/สปา/ท าผม/ท าเล็บ กับผู้ประกอบการจด VAT ท้ังนี้ จ ากัด

วงเงินใช้จ่ายเพื่อค านวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน 

หรือ 60,000 บาท/คน โดยได้รับ e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 

7,000 บาท/คน 

โครงการเยียวยากลุม่ผู้ตอ้งการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

(ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ กลุ่ม 4)

≈ 2.5 ล้านคน

โครงการเยียวยา

ผู้มีบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ ≈13.65 ล้านคน

ใช้วงเงินสิทธิ์ ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/ผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วม

โครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 3 จ านวน 200 บาท/คน/เดือน

(1,200 บาทตลอดโครงการ)

ใช้วงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจ าตัวประชาชน ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/

ผูใ้ห้บริการท่ีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 3 จ านวน 200 บาท/

คน/เดือน (1,200 บาทตลอดโครงการ)

เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 16,380.19 ล้านบาท
เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 186,000 ล้านบาท

เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท

เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 268,000 ล้านบาท

“ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ”


