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โครงการเราชนะ 
 

_____________________________________________________________ 

 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั เปิดเผยวา่ เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม                                  
คร้ังท่ี 2/2564 ตามท่ีคณะกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกูเ้สนอ ซ่ึงมีโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงการคลงั 
ไดแ้ก่ โครงการเราชนะ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 โครงการเราชนะ (โครงการฯ) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพ 
ใหแ้ก่ประชาชน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนบัสนุน
วงเงินช่วยเหลือใหแ้ก่ประชาชน จ านวนประมาณ 31.1 ลา้นคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 
2 เดือน ส าหรับเดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเร่ิม
สนับสนุนวงเงินให้แก่ผูไ้ด้รับสิทธ์ิในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพ
ดงักล่าว จะก่อใหเ้กิดการน าไปใชเ้พื่อการใชจ่้ายส าหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค
ท่ีจ าเป็น และค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทาง อนัจะก่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกนั  

  การพิจารณาคดักรองผูไ้ดร้ับสิทธ์ิจะพิจารณาจากความสามารถดา้นรายได ้การมีระบบคุม้ครอง                 
ทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีได้รับไปแล้วเป็นส าคญั ซ่ึงความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชน 
ทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจา้ง เกษตรกร เป็นตน้ โดยผูไ้ดรั้บสิทธ์ิจะตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  

1. เป็นผูมี้สัญชาติไทย อายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ณ วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 
2. ไม่เป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งท่ีมีคุณสมบติัครบ 

และไม่ครบตามเง่ือนไขการไดรั้บประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากส านกังานประกนัสังคม ณ วนัท่ีคณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบโครงการฯ  

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าท่ี หรือผูป้ฏิบัติงานอ่ืนใดใน
หน่วยงานของรัฐท่ีไดรั้บค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 
ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของ
รัฐ พ.ศ. 2561  

4. ไม่เป็นขา้ราชการการเมืองตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ณ วนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 
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5. ไม่เป็นผูรั้บบ านาญปกติหรือเบ้ียหวดัจากส่วนราชการ 
6. ไม่เป็นผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานขอ้มูลท่ีมีล่าสุด 
7. ไม่มีเงินฝากรวมกนัทุกบญัชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานขอ้มูลท่ีมีล่าสุด 

  

ทั้ งน้ี เพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชน 
ไดท้นัต่อสถานการณ์ ภาครัฐจะคดักรองและตรวจสอบขอ้มูลกลุ่มท่ีมีฐานขอ้มูลอยูแ่ลว้เป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มผูถื้อ
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผูท่ี้มีแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” ท่ีไดใ้ห้ความยินยอมให้น าขอ้มูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย
เพื่อด าเนินมาตรการอ่ืน ๆ ของรัฐได ้ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยู่ในฐานขอ้มูลดงักล่าวสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการฯ 
ผา่นเวบ็ไซต ์www.เราชนะ.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม - 12 กุมภาพนัธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.  

 เน่ืองจากโครงการฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความช่วยเหลือดว้ยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน 
ภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและสามารถใชจ่้ายไดจ้นถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2564 
โดยรูปแบบการจ่ายเงินจะมีลกัษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์เพื่อให้เกิดการกระจายการใชจ่้ายในแต่ละช่วงเวลาได ้ทั้งน้ี 
ภาครัฐจะด าเนินการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผา่น 3 ช่องทาง ดงัน้ี  

 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ จะไดรั้บวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผา่นบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ โดยแบ่งเป็น  

1.1 กลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 30,000 บาท/ปี ไดรั้บอยู่แลว้ 800 บาท/เดือน จะไดว้งเงินช่วยเหลือ 
เพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จ านวน 5,400 บาท 

1.2 กลุ่มท่ีมีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน  
จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2 ,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะ
โครงการฯ จ านวน 5,600 บาท  

ทั้งน้ี กลุ่มผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐจะไดรั้บวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วนัศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป หรือจนกวา่จะครบวงเงิน 

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้น าข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อ
ด าเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ท่ีผ่านการคดักรองคุณสมบติัตามเกณฑ ์
ท่ีก าหนดจะไดรั้บวงเงินช่วยเหลือผา่นระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” 
เป็นรายสัปดาห์ จ านวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2564) 
จ านวน 7,000 บาท ทั้งน้ี กลุ่มผูท่ี้มีแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั”ฯ สามารถเขา้ตรวจสอบสิทธ์ิผา่นเวบ็ไซต ์www.เราชนะ.com 
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 และจะเร่ิมไดรั้บวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วนัพฤหสับดีของแต่ละสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
18 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป หรือจนกวา่จะครบวงเงิน 
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3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง”ฯ (กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ) หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคดักรอง 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะตอ้งยืนยนัตวัตนผ่านระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชนั  
“เป๋าตงั” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จ  านวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะ
โครงการ (หรือจนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 2564) จ  านวน 7,000 บาท ทั้งน้ี กลุ่มผูท่ี้ไม่มีขอ้มูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธ์ิ 
ผา่นเวบ็ไซต ์www.เราชนะ.com ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 และจะเร่ิมไดรั้บวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วนัพฤหสับดี
ของแต่ละสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป หรือจนกวา่จะครบวงเงิน 

 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บสิทธ์ิตามโครงการฯ สามารถใชว้งเงินช่วยเหลือไดท่ี้ (1) ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านคา้ 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง และ (3) ร้านคา้และผูใ้ห้บริการท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการเราชนะ ทั้งน้ี ส าหรับร้านค้า 
และผูใ้หบ้ริการท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนผา่น www.เราชนะ.com ตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 

 
 

________________________________________ 
 
 
 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั โทร. 0 2273 9020  
Call Center ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2111 1144  

http://www.เราชนะ.com/
http://www.เราชนะ.com/





