ฉบับที่ 009/2564

19 มกราคม 2564

โครงการเราชนะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่ น กรองการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2564 ตามทีค่ ณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่
โครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการเราชนะ (โครงการฯ) มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ ความช่วยเหลื อด้ วยการลดภาระค่ าครองชี พ
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงิน
ช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จานวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
สาหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่ม สนับสนุน
วงเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นช่ ว งต้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2564 โดยวงเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ลดภาระค่ า ครองชี พ ดั ง กล่ าว
จะก่อให้เกิดการนาไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสาหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จาเป็น
และค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน
การพิจ ารณาคัด กรองผู้ไ ด้รับ สิท ธิ์ จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครอง
ทางสั ง คม และความช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ ไปแล้ ว เป็น ส าคั ญ ซึ่ ง ความช่ ว ยเหลื อ จะครอบคลุ ม ประชาชน
ทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่ เ ป็ น ผู้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยประกั น สั ง คม ทั้ งที่ มี คุ ณสมบั ติ ค รบ
และไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ ทดแทนกรณีว่างงานจากสานักงานประกันสั งคม ณ วันที่คณะรัฐ มนตรี
มีมติเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับบานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
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ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาภาระค่ า ของชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ได้ทันต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นาข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย
เพื่อดาเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ สาหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.
เนื่องจากโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน
ภาครัฐ จึงเปิดโอกาสให้ป ระชาชนสามารถสะสมวงเงินช่ว ยเหลือและสามารถใช้จ่ายได้จนถึง สิ้น เดือนพฤษภาคม
2564 โดยรูป แบบการจ่ ายเงิน จะมีลั กษณะเป็ นการจ่ายรายสัป ดาห์เ พื่อ ให้เ กิด การกระจายการใช้จ่า ยในแต่ล ะ
ช่วงเวลาได้ ทั้งนี้ ภาครัฐจะดาเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ (รวมความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐไปแล้ว) โดยแบ่งเป็น
1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือ
เพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จานวน 5,400 บาท
1.2 กลุ่ มที่มีร ายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ ว 700 บาท/เดื อ น
จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ
จานวน 5,600 บาท
ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นาข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย
เพื่อดาเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
เป็นรายสัปดาห์ จานวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564)
จานวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงิน ช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน
“เป๋ า ตั ง ”ฯ (กลุ่ ม ผู้ ที่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ฯ) หลั งจากลงทะเบีย นผ่ านเว็บ ไซต์ www.เราชนะ.com และผ่ านการคัด กรอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงิน ช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จานวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะ
โครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จานวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงิน ช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดี
ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้า
ที่ เข้ าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง และ (3) ร้ านค้ าและผู้ ให้ บริ การที่ มี สิ ทธิ์ เข้ าร่ วมโครงการเราชนะ ทั้ งนี้ ส าหรั บร้ านค้ า
และผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
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