เอกสารสาหรับประชาสัมพันธ์

โครงการเราชนะ
กระทรวงการคลัง

รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ
1. ความเป็นมา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย
และเป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เชื้ อ ส่ ง ผลให้ มี ผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ เสี ย ชีวิต จากโรคดั ง กล่ าวเป็น จ านวนมากทั่ว โลก
โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่และขอให้ประเทศ
ในกลุ่ ม อาเซี ย นบั ง คั บ ใช้ม าตรการที่ เ ข้ ม งวดเด็ ด ขาดยิ่ ง ขึ้ น รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ตั้งแต่วัน ที่ 26 มีน าคม 2563 และจากสถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดในปัจ จุบั นที่ ยั ง ไม่ มี แนวโน้ มสิ้ น สุ ด ลง
และมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ซึ่งได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่
รั ฐ บาลจึ งได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดัง กล่ าวออกไปเป็นคราวที่ 9 จนถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้น ตัวเข้าสู่สภาวะปกติ ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหา
ความล าบากในการดารงชีพ จึ งมีความจ าเป็นต้องดาเนินนโยบายช่ว ยเหลื อเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ แ ก่
ประชาชน
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยการลดภาระค่ า ครองชี พ ให้ แก่ ประชาชนเนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 โดยสนับสนุนวงเงินช่ว ยเหลื อเพื่ อใช้ ในการช าระค่า สิ น ค้ า
เครื่องดื่ม และอาหาร โดยครอบคลุมการใช้ชาระค่าบริการในส่วนของการเดินทางสาธารณะ รวมทั้งบริการต่าง ๆ
โดยผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริ การ ที่จ ะเข้าร่ว มโครงการฯ ในการรับช าระค่าสินค้าและบริการ ต้ องไม่เป็น
ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล และต้องมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้
3. ประเภทของผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับชาระค่าบริการ มีดังนี้
(๑) ผู้ประกอบการประเภทร้านธงฟ้าฯ
(๒) ผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง
(๓) ผู้ประกอบการประเภทบริการ
(๔) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะทีไ่ ม่ใช่นิติบุคคล
(5) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสาร
ประจาทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียน
4. คุ ณสมบั ติ ผู้ ประกอบการประเภท (3) บริ การและ (4) บริ การด้ านขนส่ งสาธารณะที่ ไม่ ใช่ นิ ติ บุ คคล
ทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับชาระค่าบริการ มีดังนี้
(1) ผู้ประกอบการประเภทบริการ
(1.1) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1.๑.๑) เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ
(๑.1.๒) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือ
(๑.1.๓) เป็ น ผู้ ป ระกอบการของวิส าหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่ งเสริมวิส าหกิจ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้
เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น
(1.3) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
(1.4) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
-- เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น --

ขั้นตอนการยืนยันผู้ประกอบการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะ
* เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านัน
้ *

เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”
1

กลุ่มร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่ (รับแต่บตั รสวัสดิการ)
ไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะรับชาระได้แต่บัตรสวัสดิการ

2

กลุ่มร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านค้าในโครงการคนละครึง่

กลุ่มที่เข้าโครงการคนละครึง่ อยู่แล้ว
กลุ่มลงทะเบียนใหม่

3

ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่าน banner “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
ลงทะเบียนผ่านช่องทางโครงการคนละครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือ
จุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่าน banner
“คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ

กลุ่มผู้ประกอบการประเภทบริการ (บุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการของกองทุนหมูบ
่ า้ นฯ และวิสาหกิจชุมชน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

4

กลุ่มผูป
้ ระกอบการบุคคลธรรมดาด้านขนส่งสาธารณะทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

5

กลุ่มผู้ประกอบการนิตบ
ิ คุ คลด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจาทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนโดยตรงกับ ธ.กรุงไทยฯ
ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น

3

เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น

4

การตรวจสอบคุณสมบัตผ
ิ ป
ู้ ระกอบการ/บริการ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น

5

-2(1.5) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(2) ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะที่เป็นบุคคลธรรมดา
(2.๑) เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยทีไ่ ม่ใช่นิติบุคคล
(2.2) เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุ กคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER)
รถตู้โดยสารประจาทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถว
รั บ จ้ า ง และรถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ ทั้ ง นี้ ผู้ ขั บ ขี่ ต้ อ งมี ใ บขั บ ขี่ ร ถสาธารณะที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย
(2.3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
(2.4) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
5. ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

โดยในกลุ่ม ผู้ป ระกอบการประเภทบริก ารและประเภทบริก ารด้า นขนส่งสาธารณะจะมีก ระบวนการ
ในการลงทะเบียนและยืนยัน ดังนี้

-- เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น --

-36. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการประเภท (3) บริการและ (4) บริการด้านขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่
นิติบุคคล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ผู้ ป ระกอบการที่ มี ฐ านข้ อมู ล ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การ จะตรวจสอบจากฐานข้ อมู ล ของภาครั ฐ
โดยไม่ต้องใช้การยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ผู้ประกอบการที่ไม่มีฐานข้อมูลใบอนุญาตหรือเป็นบริการประเภทที่ไม่ต้องมีการขออนุญาตประกอบกิจการ
จะยืนยันการประกอบกิจการโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือการลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
โดยธนาคารกรุงไทยฯ
โดยมีประเภทกิจการและแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
รายละเอียด/ลักษณะงาน*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

ตรวจใบอนุญาตฯ โดยใช้
ฐานข้อมูลของรัฐโดยไม่ต้องใช้
การยืนยันจาก จนท. ของรัฐ

กลุ่มขนส่งสาธารณะ
แท็กซี่
✓
รถตู้ให้บริการ
✓
จักรยานยนต์รับจ้าง
✓
สามล้อเครื่อง
✓
รถสองแถว
✓
สามล้อถีบ
กลุ่มขนส่งสาธารณะมวลชน
รถไฟฟ้าในเขตเมือง
รถไฟ
รถโดยสารประจาทางสาธารณะ
เรือโดยสารสาธารณะ
กลุ่มสุขภาพ/ความงาม
✓
ร้านนวด/สปา
ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทาเล็บ
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปว่ ยค้างคืน (คลินิก)
แพทย์แผนจีน
คลินิก (การรักษาทางการแพทย์, เสริมความงาม, ทันตกรรม, อื่น ๆ)
กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทาความสะอาด
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ให้บริการทาสวน/ตกแต่งสวน
ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า
ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน
ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์
รับเหมาทาความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก
ซักรีด
กลุ่มที่พักและโรงแรม
โฮมสเตย์
✓
หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต
หมายเหตุ: * ต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

ยืนยันโดย
จนท. ของรัฐ หรือ
ณ สถานประกอบการ

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-- เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น --

-47. การยืนยันผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะจะมีส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย (เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามที่ได้แจ้งรายชื่อแก่กระทรวงการคลัง ลงนามยืนยันว่า
ผู้ ป ระกอบการ (1) ไม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล (2) มี ห ลั ก แหล่ ง และตรวจสอบได้ หรื อ เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประเภทรถ
ที่ตรวจสอบได้ และ (3) ประกอบกิจการตามที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ทั้งนี้ ขอความร่ ว มมือ กระทรวงมหาดไทยจัดส่ งรายชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ใ ห้ แ ก่
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อ สศค. จะได้ประสานแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยฯ ใช้ประกอบการตรวจสอบ
แบบฟอร์มฯ ที่ผู้ประกอบการ/บริการรายย่อยใช้ยื่นลงทะเบียนต่อไป

-- เอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่ในการยืนยันผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการเราชนะใช้เป็นการภายในเท่านั้น --

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

3

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

เอกสารสาหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

2

ช่องทางการรับสิทธิ์

กาหนดการลงทะเบียนและเงื่อนไข โครงการ “เราชนะ”

เอกสารสาหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

3

ขั้นตอนการลงทะเบียนผูป้ ระกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”
1

กลุ่มร้านค้าธงฟ้าฯ ที่ไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่ (รับแต่บตั รสวัสดิการ)
ไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะรับชาระได้แต่บัตรสวัสดิการ

2

กลุ่มร้านค้าธงฟ้าฯ และร้านค้าในโครงการคนละครึง่
กลุ่มที่เข้าโครงการคนละครึง่ อยู่แล้ว
กลุ่มลงทะเบียนใหม่

3

ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่าน banner “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน
“ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
ลงทะเบียนผ่านช่องทางโครงการคนละครึ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือ
จุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่าน banner
“คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ

กลุ่มผู้ประกอบการประเภทบริการ (บุคคลธรรมดาหรือผูป้ ระกอบการของกองทุนหมูบ่ า้ นฯ และวิสาหกิจชุมชน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด
และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

4

กลุ่มผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาด้านขนส่งสาธารณะทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สาขาธนาคารกรุงไทยฯ หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยฯ กาหนด
และให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”

5

กลุ่มผู้ประกอบการนิตบ
ิ คุ คลด้านขนส่งสาธารณะมวลชน
ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจาทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนโดยตรงกับ ธ.กรุงไทยฯ

ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารสาหรับประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

5

หมายเหตุ: 1. กิจการดังต่อไปนี้ จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ โดยไม่ตอ้ งใช้การยืนยันจากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
- กลุ่มขนส่งสาธารณะที่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถตู้โดยสารประจาทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
- กลุ่มสุขภาพและความงาม ได้แก่ ร้านนวด และ สปา
2. กิจการอืน
่ ๆ ที่ไม่มฐ
ี านข้อมูลใบอนุญาต จะยืนยันการประกอบกิจการโดยการแสดงหลักฐานการประกอบกิจการต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” สาหรับผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย
ข้อมูลผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย (ธุรกิจให้บริการ/ ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/ มีหลักแหล่งและตรวจสอบได้)
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อสถานประกอบการ .
.
ผู้ประกอบการ
(ถ้ามี)
เลขประจาตัวประชาชน
ประเภทกิจการ
กลุ่มขนส่งสาธารณะ (เฉพาะสามล้อถีบ)
กลุ่มสุขภาพและความงาม (เฉพาะร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทาเล็บ)
กลุ่มที่พักและโรงแรม
กลุ่มบริการด้านงานรับเหมา/งานช่าง/ทาความสะอาด
กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์
.
โปรดระบุรายละเอียดการประกอบกิจการ

.

.

หมายเหตุ: ประเภทกิจการดังต่อไปนี้ จะตรวจสอบจากฐานข้อมูลของรัฐ โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มนี้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
- กลุ่มขนส่งสาธารณะที่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อรับจ้าง เป็นต้น จะตรวจสอบโดยใช้ฐานข้อมูลใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางบก
- กลุ่มสุขภาพและความงาม ได้แก่ ร้านนวด และ สปา จะตรวจสอบโดยใช้ฐานข้อมูลใบอนุญาตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้
ในปัจจุบัน
ที่อยู่สถานประกอบการ

เลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน หรือที่อยู่ต่อไปนี้
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดตัง้ แอปพลิเคชันถุงเงิน
และใช้เพื่อรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
อีเมล (ถ้ามี)
มีสมาร์ทโฟนหรือไม่
มี
ไม่มี
หลักฐานประกอบการสมัคร
บัตรประจาตัวประชาชน
รูปถ่ายสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
มีบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ แบบบุคคลธรรมดาหรือไม่
มี เลขที่บัญชี
ไม่มี

.
.
.
.

** เงื่อนไข กรณีตรวจสอบข้อมูลภายหลังพบข้อมูลไม่ถกู ต้องครบถ้วน เข้าลักษณะต้องห้าม หรือผู้ประกอบการ
เคยถูกปฏิเสธจากโครงการเราชนะแล้วและไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อีก **
ข้อตกลงยินยอมของผู้ประกอบการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้ประกอบการ

.
)
.

(
วันที่
หมายเหตุ: (1) ผู้ประกอบการรอผลการพิจารณาทาง SMS 3 วันทาการ (2) กรณีได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ แอปฯ ถุงเงิน จะแสดงปุ่ม “เราชนะ” (3) กดปุ่ม “เราชนะ” เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

สาหรับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร
1. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครที่ดาเนินงานร่วมกับกระทรวงการคลัง
โดยสานักงานเศรษฐกิจการคลังในการทาหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วม
โครงการเราชนะ (โครงการฯ) หรือเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่าที่จาเป็นสาหรับให้กระทรวงการคลัง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อรับสมัครผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย เข้าร่วมโครงการฯ
2. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่ให้ไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้จากการเข้าพบผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาเพื่อรับสมัคร
ผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ได้มีการปลอมหรือแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใด มีรายละเอียด ดังนี้
3. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการให้ข้อมูล เอกสาร และหลักฐานของข้าพเจ้าต่อไปนี้ ไม่ได้เกิดจากเจตนาจะเอื้อประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการ/บริการรายย่อย รายใดเป็นการเฉพาะ
4. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าผู้สมัครรายนี้ประกอบกิจการจริง
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
(
ตาแหน่ง
หน่วยงาน/ พื้นที่รับผิดชอบ
อาเภอ/ เขต
จังหวัด
วันที่
หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ CALL CENTER ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) 02-111-1144

.
)
.
.
.
.

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
(หลังติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน)

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
สาขา
จังหวัด
วันที่

.
)
.
.
.
.

