ฉบับที่ 9/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564

โครงการเราชนะ
_____________________________________________________________

นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี ม ติ เ ห็ น ชอบผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ า ยเงิ นกู้ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกรรมการกลัน่ กรองการใช้จ่ายเงิ นกูเ้ สนอ ซึ่ งมีโครงการที่เกี่ ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
ได้แก่ โครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการเราชนะ (โครงการฯ) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ความช่ วยเหลื อด้วยการลดภาระค่าครองชี พ
ให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุน
วงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จานวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็ นระยะเวลา
2 เดื อน สาหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าจะสามารถเริ่ ม
สนับสนุ นวงเงิ นให้แก่ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในช่ วงต้นเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงิ นช่ วยเหลื อเพื่อลดภาระค่าครองชี พ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนาไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสาหรับการอุปโภคบริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ที่จาเป็ น และค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน
การพิจารณาคัดกรองผูไ้ ด้รับ สิ ท ธิ์ จะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุม้ ครอง
ทางสังคม และความช่ วยเหลื อจากภาครั ฐที่ ไ ด้รับไปแล้วเป็ นสาคัญ ซึ่ งความช่ วยเหลื อจะครอบคลุ มประชาชน
ทุกกลุ่มอาชี พ เช่ น ผูป้ ระกอบอาชี พอิ สระ หาบเร่ แผงลอย รั บจ้าง เกษตรกร เป็ นต้น โดยผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย อายุต้ งั แต่ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่ เป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่า ด้วยประกันสั ง คม ทั้ง ที่ มี คุ ณสมบัติ ครบ
และไม่ครบตามเงื่ อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานจากสานักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่ เ ป็ นข้า ราชการ พนัก งานราชการ พนัก งาน ลู ก จ้า ง เจ้า หน้า ที่ หรื อ ผูป้ ฏิ บ ัติง านอื่ น ใดใน
หน่ วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่ วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ นชอบโครงการฯ
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็ นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการฯ
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5. ไม่เป็ นผูร้ ับบานาญปกติหรื อเบี้ยหวัดจากส่ วนราชการ
6. ไม่เป็ นผูม้ ีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุ ด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุ ด
ทั้ง นี้ เพื่ อความรวดเร็ วในการให้ ค วามช่ วยเหลื อและบรรเทาภาระค่ า ของชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชน
ได้ทนั ต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยูแ่ ล้วเป็ นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผูถ้ ือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผูท้ ี่มีแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นาข้อมูลไปประมวลผลหรื อเปิ ดเผย
เพื่อดาเนิ นมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมโครงการฯ
ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.
เนื่องจากโครงการฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชี พให้แก่ประชาชน
ภาครัฐจึงเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2564
โดยรู ปแบบการจ่ายเงินจะมีลกั ษณะเป็ นการจ่ายรายสัปดาห์เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ ทั้งนี้
ภาครัฐจะดาเนิ นการจ่ายเงินให้แก่ผไู ้ ด้รับสิ ทธิ์ ในรู ปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ โดยแบ่งเป็ น
1.1 กลุ่มที่ มีรายได้ไม่เกิ น 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดื อน จะได้วงเงิ นช่ วยเหลื อ
เพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรื อ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จานวน 5,400 บาท
1.2 กลุ่ ม ที่ มี ร ายได้เ กิ น 30,000 แต่ ไ ม่ เ กิ น 100,000 บาท/ปี ได้รั บ อยู่ แ ล้ว 700 บาท/เดื อ น
จะได้ว งเงิ น ช่ ว ยเหลื อเพิ่ ม อี ก คนละ 700 บาท/สั ป ดาห์ (หรื อ 2,800 บาท/คน/เดื อ น) วงเงิ น ต่ อ คนตลอดระยะ
โครงการฯ จานวน 5,600 บาท
ทั้งนี้ กลุ่ มผูม้ ี บตั รสวัสดิ การแห่ งรั ฐจะได้รับวงเงิ นช่ วยเหลื อทุก ๆ วันศุ กร์ ของแต่ละสัปดาห์ เริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป หรื อจนกว่าจะครบวงเงิน
2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั น “เป๋ าตัง” ที่ได้ ให้ ความยินยอมให้ นาข้ อมูลไปประมวลผลหรื อเปิ ดเผยเพื่อ
ดาเนินมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐได้ (กลุ่ มผู้ ที่มี แอปพลิเคชั น “เป๋ าตัง”ฯ) ที่ ผ่านการคัดกรองคุ ณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง”
เป็ นรายสัปดาห์ จานวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรื อจนถึงสิ้ นเดือนพฤษภาคม 2564)
จานวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผูท้ ี่มีแอปพลิเคชัน “เป๋ าตัง”ฯ สามารถเข้าตรวจสอบสิ ทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่ มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่
18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป หรื อจนกว่าจะครบวงเงิน
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3. กลุ่มผู้ที่ไม่ มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้ อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ งรั ฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชั น
“เป๋ าตัง”ฯ (กลุ่ ม ผู้ที่ไ ม่ มีข้อ มู ลฯ) หลัง จากลงทะเบี ยนผ่า นเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่า นการคัดกรอง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน
“เป๋ าตัง” ก่ อน จึ งจะได้รับวงเงิ น ช่ วยเหลื อเป็ นรายสัปดาห์ จานวน 1,000 บาทต่ อสัปดาห์ วงเงิ นต่อคนตลอดระยะ
โครงการ (หรื อจนถึ งสิ้ นเดื อนพฤษภาคม 2564) จานวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผูท้ ี่ไม่มีขอ้ มูลฯ สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์
ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่ มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดี
ของแต่ละสัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป หรื อจนกว่าจะครบวงเงิน
ทั้งนี้ ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ์ ตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้ าประชารัฐ (2) ร้านค้า
ที่ เข้าร่ วมโครงการคนละครึ่ ง และ (3) ร้ านค้าและผูใ้ ห้บริ การที่ มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการเราชนะ ทั้งนี้ สาหรั บร้ านค้า
และผูใ้ ห้บริ การที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วนั ที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
________________________________________

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020
Call Center ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

