โครงการเราชนะ
กระทรวงการคลัง

โครงการเราชนะ

ช่วยใคร?

ประชาชนที่ประสบความลาบากในการดารงชีพ

พิจารณาจากความสามารถด้านรายได้และการมีระบบคุ้มครองทางสังคม

จานวนเท่าไหร่?

อย่างไร?
สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้
จนถึง 31 พ.ค. 64

ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ
ข้าราชการการเมือง และผู้รับบานาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

✓ สัปดาห์ละ 675 – 700 บาท สาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรฯ

ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

* ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าและบริการอยู่แล้ว 700 - 800 บาทต่อเดือน

✓ สัปดาห์ละ 1,000 บาทสาหรับกลุ่มอื่น ๆ ผ่าน “เป๋าตัง”

29 ม.ค. 64

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

5 ก.พ. 64

ได้รับวงเงินครั้งแรก
675 หรือ 700 บาท

ได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรฯ โดยอัตโนมัติ

2

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33

ให้วงเงินรายสัปดาห์

ประชาชนต้องทาอย่างไร?

1

เกณฑ์พิจารณา

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
จานวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 2 เดือน สาหรับ ม.ค. – ก.พ. 64

กลุ่มผู้มี “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมไว้
ให้นาข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย
เพื่อดาเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้

8 ก.พ. 64

12 ก.พ. 64

เริ่มกดยืนยันสิทธิ์
ผ่าน “เป๋าตัง”
และได้รับวงเงินครั้งแรก
จานวน 2,000 บาท
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กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรฯ
และไม่เป็นผู้มี “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นาข้อมูลไป
ประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดาเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com
ตั้งแต่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 เวลา 6.00 – 23.00 น.

เปิดรับลงทะเบียน
ผ่าน
www.เราชนะ.com

ใช้จ่ายได้จนถึง
31 พ.ค. 64

และได้รับวงเงินอีกครัง้ ละ 675 หรือ 700 บาท ทุกวันศุกร์ ในวันที่ 12,19,26 ก.พ. และ 5,12,19,26 มี.ค. 64

ตรวจสอบสถานะ
การได้รับสิทธิ์ผ่าน
www.เราชนะ.com

ไม่ต้องดาเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง
จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันสิทธิ์

18 ก.พ. 64

ตรวจสอบสถานะ
การได้รับสิทธิ์ผ่าน
www.เราชนะ.com

ปิดรับลงทะเบียน

เริ่มได้รับวงเงินครั้งแรก
จานวน 2,000 บาท

ได้รับวงเงินอีก
ครั้งละ 1,000 บาท

ทุกวันพฤหัสบดี
ในวันที่ 25 ก.พ. และ
4,11,18,25 มี.ค. 64
ได้รับวงเงินอีก
ครั้งละ 1,000 บาท

ทุกวันพฤหัสบดี
ในวันที่ 25 ก.พ. และ
4,11,18,25 มี.ค. 64

* สาหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง) จะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจาก 15 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

โครงการเราชนะ
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การขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย
ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ

ประชาชน
1.

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเราชนะ รวมทั้งคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับทราบ

1.

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ประกอบการประเภทบริการ
และผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะ
รวมทั้งคุณสมบัติและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รับทราบ

2.

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยอานวยความสะดวก
และให้คาแนะนาขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้อง
ลงทะเบียน (กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”)

2.

เชิญชวนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่มีคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขของโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการ
- สถานประกอบการร้านค้า : www.คนละครึ่ง.com
- สถานประกอบการบริการ : www.เราชนะ.com

3.

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นผู้ยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการ/บริการ และลงนามยืนยันในแบบฟอร์มการสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

3.

มอบหมายให้เครือข่ายในจังหวัด (ผู้นาหมู่บ้าน อสม.) ดาเนินการร่วมกับ
ธนาคารของรัฐในการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่
ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีสมาร์ทโฟน)

4. จัดทีมเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่ยืนยันข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารของรัฐในพื้นที่

5. ขอให้ศูนย์ดารงธรรมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเฉพาะที่เกี่ยวกับ
โครงการเราชนะโดยใช้ระบบออนไลน์ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างจัดทาระบบและจะประสานในรายละเอียดต่อไป (เช่น เว็บไซต์
สาหรับกรอกรายละเอียดข้อร้องเรียน ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น)

โครงการเราชนะ

4. จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าทีส่ ังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามยืนยันในแบบฟอร์มฯ
5. สนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในการออก
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/บริการ ให้บริการ
เปิดบัญชี และติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
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การตรวจสอบคุณสมบัตผ
ิ ู้ประกอบการ/บริการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”
ตรวจใบอนุญาตในฐานข้อมูลของรัฐ
กลุ่มขนส่งสาธารณะ (ที่ไม่เป็นนิตบ
ิ คุ คล)
•
•
•
•
•

แท็กซี่
รถตู้ให้บริการ
จักรยานยนต์รบั จ้าง
สามล้อเครื่อง
รถสองแถว

ยืนยันโดยเจ้าหน้าทีภ
่ าครัฐหรือลงพื้นที่ตรวจสอบโดย ธ.กรุงไทยฯ

กลุ่มสุขภาพ/ความงาม
•

กลุ่มขนส่งสาธารณะ
•

ร้านนวด/สปา

สามล้อถีบ

กลุ่มสุขภาพ/ความงาม
กลุ่มที่พก
ั /โรงแรม
•

•

โฮมสเตย์

ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทาเล็บ

กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
•
•
•

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รบ
ั ผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก)
แพทย์แผนจีน
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่น ๆ)

กลุ่มที่พก
ั /โรงแรม

- ตรวจสอบจากฐานข้อมูลใบอนุญาตของภาครัฐ โดยไม่ต้องใช้การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐ-

•
•

ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอป “ถุงเงิน” โดยตรงกับ KTB

โฮมสเตย์
หอพัก/แมนชัน
่ /อพาร์ทเม้นท์/แฟลต

กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทาความสะอาด
กลุ่มขนส่งสาธารณะมวลชน
•
•
•
•

รถไฟฟ้าในเขตเมือง
รถไฟ
รถโดยสารประจาทางสาธารณะ
เรือโดยสารสาธารณะ

•
•
•
•
•

งานก่อสร้างขนาดเล็ก
• รับเหมาทาความสะอาด/
ให้บริการทาสวน/ตกแต่งสวน
ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
• ซักรีด
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์
- ยืนยันจากรูปถ่ายสถานประกอบการ ใบอนุญาต ทะเบียนพาณิชย์
อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ หรือหลักฐานอื่น ๆ -

โครงการเราชนะ
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