ฉบับที่ 164 /2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

มาตรการช่ วยเหลือผู้มรี ายได้ น้อยเพิม่ เติมผ่ านบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
_____________________________

นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานัก งานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า “คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยเพิ่ม เติมผ่านบัตรสวัส ดิก ารแห่ ง รัฐจานวน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ าและ
ค่า น้ า ประปา และมาตรการสนับ สนุ น ค่า ใช้จ่า ยในช่วงปลายปี ให้แ ก่ผูม้ ีรายได้น อ้ ย รวมถึง มาตรการช่วยเหลือ
ค่า เดินทางไปรับ การรัก ษาพยาบาลและค่า ใช้จ่า ยอื ่นเกี ่ย วกับ สุ ข ภาพ และมาตรการช่วยเหลือค่า เช่า บ้า น ให้แ ก่
ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชี พและยกระดับ คุณภาพชี วิตของผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้อย่า งยัง่ ยืน ”
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มาตรการบรรเทาภาระค่ าไฟฟ้าและค่ านา้ ประปา
วัตถุ ประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้ า
และค่าน้ าประปา อันจะส่ ง ผลให้ผูม้ ี รายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบี ย นเพื่อสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐมี ภาระค่า ครอง
ชี พ ลดลง โดยกรณี ค ่า ไฟฟ้ า ให้ใ ช้ไ ฟฟ้ าในวงเงิ น 230 บาทต่อ ครั ว เรื อ นต่อ เดื อ น กรณี ค ่า น้ า ประปา ให้ใ ช้
น้ าประปาในวงเงิ น 100 บาทต่อครั วเรื อนต่อเดื อน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่ าวมี ผลตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2561 ถึ งเดื อน
กันยายน 2562 ระยะเวลา 10 เดื อน
กลุ่มเป้ าหมาย: ผูผ้ ่านคุ ณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐจานวน 11.4 ล้านคน
และการลงทะเบีย นเพื่อสวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐเพิ่ม เติม ภายใต้โครงการไทยนิ ย มยัง่ ยืน 3.1 ล้า นคน รวมทั้ง หมด 14.5
ล้านคน ซึ่ ง ทั้ง หมดมีบ ตั รสวัสดิ ก ารแห่ งรัฐ คิดเป็ นครัวเรื อนประมาณ 8.2 ล้านครัวเรื อน ทั้ง นี้ 1 ครัวเรื อนใช้ไ ด้
เพียง 1 สิ ทธิ เท่านั้น
การดาเนิ น การ: (1) กรณี ค่า ไฟฟ้ า ผูม้ ีร ายได้น้อ ยใช้ไ ฟฟ้ าไม่เ กิ น 50 หน่ ว ยต่อ เดื อ น
ติดต่อกัน เป็ นระยะเวลา 3 เดื อ น ให้ใ ช้สิ ท ธิ ค่า ไฟฟ้ าฟรี ต ามมาตรการที่มีอ ยู่ใ นปั จ จุบ นั แต่หากใช้ไ ฟฟ้ าเกิ น 50
หน่ วยต่อเดื อน ให้ใช้สิทธิ ตามวงเงิ นในมาตรการนี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิ น 230 บาทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน กรณี ที่ใช้เกิ น
วงเงิ นที่กาหนด ผูม้ ีรายได้น้อ ยเป็ นผูร้ ับภาระค่า ไฟฟ้ าทั้ง หมด (2) กรณี ค่า น้ า ประปา ให้ใ ช้ใ นวงเงิ นไม่เกิ น 100
บาทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน กรณี ที่ใช้เกิ นวงเงิ นที่กาหนด ผูม้ ีรายได้น้อยเป็ นผูร้ ับภาระค่าน้ าประปาทั้งหมด
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โดยให้ผูม้ ีร ายได้น ้อ ยนาใบแจ้ง ค่า ไฟฟ้ าและใบแจ้ง ค่า น้ า ประปาไปชาระที่สานัก งาน
การไฟฟ้ านครหลวง สานักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค สานักงานการประปานครหลวง และสานักงานการประปา
ส่ วนภูมิภาค พร้ อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ โดยทุกสิ้ นเดื อนการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค การ
ประปานครหลวง และการประปาส่ วนภูมิภาค จะส่ ง บันทึก รายชื่ อผูม้ ีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้ าและน้ า ประปาภายใต้
วงเงิ นที่กาหนดให้กรมบัญชี ก ลาง เพื่อที่กรมบัญชี กลางจะนาเงิ นจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิ จฐานรากและ
สังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐในช่ องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ประมาณกลางเดื อนของเดื อนถัดไป ซึ่ ง
ผูม้ ีรายได้น้อยสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การผ่านเครื่ องรับบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐ (เครื่ อง EDC) แอปพลิเคชันถุง
เงินประชารัฐและถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติได้
งบประมาณ: 27,060 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2. มาตรการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในช่ วงปลายปี ให้ แก่ ผ้ ถู ือบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุ นให้ผูม้ ีรายได้น้อยมีเงิ นในการซื้ อสิ นค้าและบริ การเพิ่มเติม
ในเดือ นธัน วาคม 2561 เป็ นจานวน 500 บาทต่อ คน (ได้รับ ครั้ ง เดี ย ว) เพื่อลดภาระค่า ใช้จ่า ยของผูม้ ีรายได้น้อ ย
ในช่ วงปลายปี 2561
กลุ่มเป้ าหมาย: ผูผ้ ่านคุ ณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐจานวน 11.4 ล้านคน
และการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิ ยมยัง่ ยืนจานวน 3.1 ล้านคน รวมทั้งหมด
จานวน 14.5 ล้านคน
การดาเนิ น การ: กรมบัญชี กลางจะนาเงิ นจากกองทุ นประชารั ฐเพื่อเศรษฐกิ จฐานราก
และสังคม ใส่ ในบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐในช่ องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผูม้ ีรายได้น้อยสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การผ่านเครื่ อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติได้
งบประมาณ: 7,250 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
3. มาตรการช่ วยเหลือค่ าเดินทางไปรั บการรั กษาพยาบาลและค่ า ใช้ จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุ ขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีรายได้ น้อย
วัต ถุป ระสงค์: เพื ่อ บรรเทาภาระค่า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทางไปรับ การรัก ษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลรักษาสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุที่มีรายได้น้อย เป็ นจานวน 1,000 บาทต่อคน
(ได้รับครั้งเดี ยว)
กลุ่มเป้ าหมาย: ผูผ้ ่านคุ ณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐและการลงทะเบียน
เพื่อสวัส ดิ การแห่ ง รัฐเพิ่ม เติม ภายใต้โครงการไทยนิ ยมยัง่ ยืน โดยมีอายุต้ งั แต่ 65 ปี ขึ้ นไป ระหว่า งเดื อนธันวาคม
2561 ถึ งเดื อนกันยายน 2562 จานวน 3.5 ล้านคน
การดาเนิ น การ: กรมบัญชี กลางจะนาเงิ นจากกองทุนประชารัฐเพื่ อเศรษฐกิ จฐานราก
และสังคม ใส่ ในบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐในช่ องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผูม้ ีรายได้น้อยสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การผ่านเครื่ อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติได้
งบประมาณ: 3,500 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

-3-

4. มาตรการช่ วยเหลือค่ าเช่ าบ้ านสาหรับผู้สูงอายุทมี่ ีรายได้ น้อย
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาภาระค่าเช่ าที่อยู่อาศัยให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้น้อยเป็ นจานวน
400 บาทต่อคนต่อเดื อน ระหว่างเดื อนธันวาคม 2561 ถึ งเดื อนกันยายน 2562
กลุ่ มเป้ าหมาย: ผูผ้ ่านคุ ณสมบัติการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรั ฐและการลงทะเบี ยน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยัง่ ยืน โดยมีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2562 และเช่าที่อยูอ่ าศัย โดยรวมถึงผูส้ ู งอายุที่ไม่มีที่อยูอ่ าศัยด้วย (ตามข้อมูลการลงทะเบียนของผูม้ ีรายได้
น้อย) ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2561 มีจานวน 2.2 แสนคน และทยอยเพิ่มเป็ น 2.3 แสนคน ณ เดือนกันยายน 2562
การดาเนิ น การ: กรมบัญชี กลางจะนาเงิ นจากกองทุ นประชารั ฐเพื่อเศรษฐกิ จฐานราก
และสังคม ใส่ ในบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐในช่ องกระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งผูม้ ีรายได้น้อยสามารถใช้ซ้ื อสิ นค้าและ
บริ การผ่านเครื่ อง EDC แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และถอนเงินสดจากเครื่ องถอนเงินอัตโนมัติได้
งบประมาณ: 920 ล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
_______________________________________

สานักนโยบายการออมและการลงทุน และสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3279 และ 3224

มาตรการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้น้อยเพิม่ เติม
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
(20 พฤศจิกายน 2561)

ช่วยค่าไฟฟ้า ค่าประปา ช่วยค่าใช้จา่ ยปลายปี
ใช้เงิน 27,060 ล้านบาท

1
ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/
เดือน
ค่าประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน/
เริ
เดื่มอธันนวาคม 61 ถึงกันยายน 62
ครอบคลุม 8.2 ล้านครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยจ่ายไปก่อน รับคืนผ่านบัตร
ในเดือนถัดไป กรณีค่าไฟฟ้าค่าประปาเกิน
กว่าที่กาหนดต้องจ่ายเองทั้งหมด

ใช้เงิน 7,250 ล้านบาท

2

ช่วยค่าเดินทางไป

ช่วยค่าเช่าบ้าน

ใช้เงิน 3,500 ล้านบาท

ใช้เงิน 920 ล้านบาท

โรงพยาบาลแก่ผสู้ งู อายุ

3

แก่ผสู้ งู อายุ

4

สนับสนุนค่าใช้จ่าย 500 บาท/
คน
(ให้
ครั้งเดี61
ยว)เดือนเดียว มกราคม
ธันวาคม

สนับสนุนค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
1,000 บาท/คน (ให้ครั้งเดียว)

สนับสนุนค่าเช่าบ้าน
400 บาท/เดือน

62 (สาหรับผู้ผ่านคุณสมบัติ
การลงทะเบียนเพิ่มเติม)

ธันวาคม 61 เดือนเดียว มกราคม
62 (สาหรับผู้ผ่านคุณสมบัติ
การลงทะเบียนเพิ่มเติม)

ครอบคลุม 14.5 ล้านคน

อายุ 65 ปีขึ้นไป 3.5 ล้านคน

เริ่มธันวาคม 61 ถึงกันยายน
62
อายุ 60 ปีขึ้นไป
2.2 - 2.3 แสนคน

เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐช่องกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

